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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo entender como a capacidade dinâmica gerencial contribui 

para a longevidade de uma empresa familiar. Com os resultados desta pesquisa, espera-se 

colaborar com os estudos de identificação da formação e do perfil do gestor de empresas 

familiares, devido à sua capacidade dinâmica gerencial em suas três dimensões (capital 

humano, capital social e capital cognitiva) que pode influenciar na longevidade empresarial. 

Também se espera aprimorar a compreensão da capacidade dinâmica gerencial como conceito 

e constructo sob a ótica da RBV (Resource-Based View) dinâmica, assim como na 

operacionalização do conceito, tema pouco encontrado na literatura acadêmica de estratégia no 

Brasil. 

 

Palavras chaves: Capacidade Dinâmica Gerencial. Capital humano. Capital Social. Capital 

Cognitivo. Empresa Familiar. Longevidade. 

 

ABSTRACT. This study aims to understand how the dynamic managerial capacity contributes 

to the longevity of a family business. With the results of this research, it is expected to 

collaborate understanding the profile and the education of the family business manager. Also 

aims to understand if the tree dimensions (human capital, social capital and cognitive capital) 

of the dynamic managerial capacity may influence the business longevity. It is also expected to 

improve the understanding of managerial dynamic capacity as a concept and construct from the 

perspective of dynamic resource-based view (RBV), as well as the application of the concept, 

an issue that is not found in the academic strategy literature in Brazil. 

 

KEY WORDS. Dynamic managerial capacity. Human Capital. Social Capital. Cognitive 

capital. Family Business. Longevity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é motivado pelas evidências de que o tempo de sobrevivência empresarial é 

influenciado pela capacidade do gestor de gerir os recursos tangíveis e intangíveis da empresa 

ao adaptar os negócios às mudanças do setor, da economia e do mercado. Especialmente, com 

relação às empresas familiares, os estudos na área de administração têm mostrado que o papel 

empresarial do(s) proprietário(s) pode ser um diferencial como um dos fatores que levam à 

longevidade empresarial.  

Segundo dados do Sebrae e do IBGE, as empresas familiares, no Brasil, geram 65% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e empregam  75% da força de trabalho e, além disso, 

70% destas encerram suas atividades após a morte do fundador, devido – entre outros fatores – 

à  dependência das decisões desse fundador (PETRONI, 2018). Cada empresa familiar tem a 

sua história corporativa e esta história é um caminho para a pesquisa acadêmica a fim de 

compreender as habilidades individuais dos gestores e o impacto das capacidades dinâmicas 

gerenciais na longevidade (TEECE, 2012). Assim, uma das contribuições que objetiva este 

trabalho é investigar o perfil dos gestores de uma empresa familiar e sua contribuição para a 

longevidade empresarial. 

Os estudos de ciências sociais aplicadas, ao analisar os fatores que influenciam a 

rentabilidade empresarial de empresas atuantes no mesmo segmento de mercado, na mesma 

época cronológica, na mesma localidade geográfica, apontam que as empresas podem 

apresentar resultados diferentes devido à gestão estratégica que impacta na variância dos 

resultados (BOWMAN; HELFAT, 2001). Neste sentido, a capacidade gerencial da gestão tem 

interferência direta no desempenho das empresas (HAMBRICK; QUIGLEY, 2014; QUIGLEY; 

HAMBRICLK, 2015).  

 Este fenômeno, também chamado efeito CEO (Chief Executive Office), ou efeito gestão, 

começou a ser discutido, no âmbito econômico, com Penrose (1960), demonstrando que a 

expansão da empresa está relacionada não somente aos recursos que possui, mas também com 

as oportunidades consideradas pela gestão. Dessa forma, a capacidade gerencial possibilita o 

uso dos recursos organizacionais com vistas ao ambiente competitivo empresarial, sendo o 

capital humano, uma capacidade que pode levar à vantagem competitiva (BARNEY, 1990).  

A Visão Baseada em Recursos (Resource Based View - RBV), inspirada nos estudos de 

Penrose (1960), passou a valorizar as fontes organizacionais internas como elemento de 

competitividade. Esta representou uma mudança de perspectiva na competitividade 
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organizacional de maneira distinta da abordagem da Organização Industrial (PORTER, 1981), 

cujo paradigma é baseado na estrutura de mercado: em primeiro lugar, na conduta do tomador 

de decisão; em segundo, sendo o desempenho, por conseguinte, o resultado da conjugação 

destes dois fatores. Em vista disto, nesta abordagem da Organização Industrial, a posição 

competitiva empresarial e os meios de alcance da vantagem competitiva estão, principalmente, 

nas estruturas setoriais das indústrias e dos mercados (PORTER, 1981). 

Uma das críticas à RBV é a falta de acompanhamento dos movimentos dos mercados e 

das mudanças empresariais, em que o dinamismo, a incerteza e a complexidade do ambiente 

influenciam a posição competitiva organizacional (SRIVASTAVA; FAHEY; CHRISTENSEN, 

2001).  Esta lacuna abriu espaço para a discussão e para refletir acerca da evolução das 

capacidades dinâmicas: conceito apresentado por Teece, Pisano e Shuen (1997). Após os 

autores analisarem os paradigmas de estratégia das cinco forças de Porter (1981), do conflito 

estratégico e da RBV, eles criticaram a ausência de explicação, por parte destes paradigmas, no 

que se refere a como a estratégia deve ser elaborada e como pode ser sustentada em posição 

superior no mercado competitivo ao longo do tempo, principalmente quando os recursos são 

escassos, com habilidades ou ativos intangíveis. Estas abordagens também são chamadas de 

RBV estática e dinâmica (SMINIA, 2014), por ambas terem seu foco na heterogeneidade da 

firma. 

A partir da perspectiva de Penrose (1960), a empresa representa um conjunto de recursos 

produtivos que são utilizados de acordo com as decisões administrativas e que o tino 

empresarial é uma aptidão pessoal que permite, ao tomador de decisão, emitir juízo consistente, 

atendendo aos interesses da empresa. Nesta fala, a autora coloca o indivíduo-gestor como parte 

necessária à compreensão do desempenho organizacional e à consequente longevidade. 

Mais recentemente, autores têm voltado o foco para os microfundamentos da gestão 

estratégica, visando a esclarecer, a explicar e a contribuir com unidades de análise mais internas 

aos recursos, capacidades, vantagem competitiva, entre outros fenômenos que buscam 

explicitar a dinâmica competitiva organizacional e de mercados (ADNER; HELFAT, 2003; 

TEECE, 2007). Como microfundamentos, podem-se citar recursos e capacidades intangíveis, 

por não serem facilmente detectáveis pela concorrência, pois os intangíveis geram ambiguidade 

causal e maior potencial idiossincrático e, consequentemente, se munido de valor, acarretam 

em maior potencial competitivo para as organizações (SCHMIDT; KEIL, 2013; ZUBAC; 

HUBBARD; JOHNSON, 2010). 
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Em ambientes dinâmicos e mutáveis, as capacidades dinâmicas organizacionais 

necessitam de atenção e de atualização e, para melhor compreender este contexto, os 

microfundamentos das capacidades dinâmicas tornam-se um foco de estudos importantes 

(TEECE, 2007). O conceito de capacidades dinâmicas gerenciais – como um caminho para 

melhor compreender as diferenças nas decisões dos gestores e nos efeitos na estratégia 

corporativa – já fora introduzido por Adner e Helfat (2003). As capacidades dinâmicas 

gerenciais são capacidades pelas quais empreendedores e gestores constroem, integram e 

reconfiguram recursos e competências organizacionais. Estas estão alicerçadas em três fatores 

gerenciais principais: o capital humano, o capital social e a cognição (ADNER; HELFAT, 

2003).  

Há evidências empíricas de que as dimensões das capacidades dinâmicas gerenciais 

(AUGIER; TEECE, 2009; HELFAT; MARTIN, 2015; KOR; MESKO, 2013; MARTIN, 2011; 

TEECE, 2012) afetam diretamente a performance da empresa (RAY; BARNEY; 

MUHAMMAD, 2004; ROSENBLOOM, 2000). Neste contexto de ambientes dinâmicos e 

mutáveis, a capacidade dinâmica gerencial é um potencial recurso empresarial intangível e 

idiossincrático que é capaz de proporcionar ambiguidade causal diante da 

concorrência/mercado, podendo ser decisivo na vantagem competitiva da empresa.  

Um dos fatores com o qual se pode medir a vantagem competitiva da empresa é a 

longevidade, ou seja, o período que esta permanece atuante no setor. E, no caso da empresa 

familiar, a longevidade é um ativo importante porque: (i) transmite um ambiente de confiança 

e de credibilidade (reputação); (ii) transmite imagem de qualidade; (iii) evidencia o 

compromisso da família com a empresa e a sua responsabilidade social; (iv) influencia 

positivamente nas relações externas da empresa; (v) aumenta o orgulho dos clientes e dos 

fornecedores de terem um vínculo com a empresa; (vi) possibilita à empresa ter perspectivas de 

longo prazo (TÀPIES; MOYA, 2012).  

Neste contexto em que as capacidades gerenciais e as decisões estratégicas têm 

influência na longevidade empresarial, considerando ser a longevidade um indicador de 

sobrevivência empresarial em seu ambiente competitivo, o presente estudo visa a identificar 

como as capacidades dinâmicas gerenciais contribuem para a longevidade de uma empresa 

familiar. 

Os resultados do estudo de Mayfield, Mayfiel e Stephens (2007) indicam que há uma 

ligação significativa entre o tipo de estratégia adotado pela empresa e a sua longevidade, 

representando a estratégia 35% (trinta e cinco por cento) da variação na longevidade. 
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Diante do exposto, pergunta-se: Como a capacidade dinâmica gerencial contribui para 

a longevidade de uma empresa familiar?  

A necessidade de explorar tais interações requer estudos de natureza multidisciplinar, 

com métodos de pesquisa capazes de mostrar processo de orquestração das capacidades 

dinâmicas organizacionais. Como não foram encontrados trabalhos empíricos, qualitativos, 

para mapeamento da capacidade dinâmica gerencial, a proposta metodológica – adotada neste 

trabalho – estabelece a estratégia de pesquisa “estudo de caso único”, com método qualitativo 

(GEHMAN et al., 2018), no âmbito de uma empresa familiar, que atua no setor médico-

hospitalar, fundada há mais de 30 (trinta) anos (DE MASSIS; FOSS, 2018). Com longevidade, 

que comprova o bom desempenho da empresa, a capacidade dinâmica gerencial é centrada na 

percepção dos acionistas fundadores, dos gestores atuais e dos funcionários que acompanharam 

a trajetória da família na construção da empresa (HAMBRICK; MASON, 1984; WEICK, 

SUTCLIFFE; OBSTFELD, 2005). Consideram-se, além disso, eventos empresariais 

significativos para a história empresarial e a respectiva tomada de decisão da gestão, os quais 

contribuíram para a longevidade da empresa (WHEELER; REIS, 1991). 

Com os resultados desta pesquisa, espera-se colaborar com os estudos de identificação 

da formação e do perfil do gestor de empresas familiares, devido à sua capacidade dinâmica 

gerencial que pode influenciar na longevidade empresarial. Também se espera aprimorar a 

compreensão da capacidade dinâmica gerencial como conceito e constructo sob a ótica da RBV 

(Resource-Based View) dinâmica, assim como na operacionalização do conceito, tema pouco 

encontrado na literatura acadêmica de estratégia no Brasil. 

Além desta introdução, este trabalho é composto por uma seção de revisão bibliográfica 

centrada na definição do conceito de empresa familiar e de longevidade, na abordagem teórica 

da RBV sob o escopo de microfundamentos da capacidade dinâmica gerencial e suas dimensões 

de capital humano, cognitivo e social.  

Em seguida, são apresentados os procedimentos metodológicos, os resultados e as 

discussões para se chegar às considerações finais. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção apresenta os conceitos de empresa familiar e longevidade na literatura, os quais são 

adotados para esta pesquisa. Justifica-se a importância deste tipo de empresa para a economia 

brasileira, sob a ótica da Resource-Based View – RBV; descreve-se acerca dos recursos que 

este tipo empresarial possui para, potencialmente, influenciar na sustentabilidade do negócio; 

analisa-se a trajetória teórica para se chegar ao conceito de capacidade dinâmica gerencial e sua 
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relação com a longevidade de empresas familiares. Assim, parte-se da Teoria do Crescimento 

da Firma (PENROSE, 1959,  2016), Resource-Based View - RBV, capacidades organizacionais, 

microfundamentos, capacidade dinâmica gerencial, empresa familiar e longevidade. 

 

2.1 EMPRESAS FAMILIARES E LONGEVIDADE 

 

Nesta pesquisa, a definição de empresa familiar é determinada pelo controle societário ou 

acionário, definida pela gestão, que está centrada em uma família (LITZ, 1995). O interesse em 

direcionar o estudo das capacidades dinâmicas gerenciais para este tipo de empresa é porque as 

empresas familiares representam 70% e 90% do PIB global, segundo matéria divulgada na 

Tharawat Magazine (IFB, 2014). No Brasil, em pesquisa realizada pela PWC (2017), as 

empresas familiares enfrentam momentos turbulentos e possuem menos disposição de investir 

do que o resto do mundo: confira Anexo A.  

Neste trabalho, o conceito de longevidade utilizado é o de longevidade empresarial, 

enquanto a durabilidade ou a continuidade da organização representa mais uma medida da 

capacidade de suportar as adversidades empresariais do que de competitividade estratégica 

(MONTUORI, 2000).  

 Teece (1993), em um estudo que analisou o modelo proposto por Alfred Chander, 

pontua que, segundo Chandler, para a empresa sobreviver, são necessários o recrutamento e a 

organização dos gestores, objetivando supervisionar e coordenar as atividades funcionais, além 

de alocar os recursos. Assim, para as empresas familiares que não divulgam seus resultados e 

que não possuem capital aberto em bolsa de valores, a longevidade, como significado de 

sobrevivência, ao longo do tempo, é um fator de análise para demonstrar que se a empresa 

sobrevive a um tempo maior é porque, potencialmente, é uma empresa rentável. 

 Zellweger et al. (2013) detectam que as empresas familiares, as quais possuem um viés 

empreendedor têm mais chances de sobrevivência por diversificar os segmentos de atuação. De 

Massis e Foss (2018) explanam que, nas empresas familiares, o capital social e os ativos, tais 

como, o desenho organizacional, o time de gestores, a marca, a autenticidade são recursos que 

podem explicar a vantagem da confiança que as marcas das empresas possuem com os 

consumidores (BECK; PRÜGL, 2018; DE MASSIS; FOSS, 2018). 

Outro ativo importante para as empresas e, especialmente, para a empresa familiar, é a 

reputação porque é um ativo: (1) intangível valioso e difícil de imitar e, (2) importante em fases 

de transição, de mudança e de crise (BARNEY, 1991; BERGH; KETCHEN JR, 2010; BOYD; 

COLLI, 2012). Logo, a reputação, como um componente do capital social, pode melhorar o 
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desempenho das empresas familiares (BINZ, 2013; DEBICKI; VAN DE GRAAFF 

RANDOLPH; SOBCZAK, 2017). 

Sobre o processo de decisão estratégica em empresas familiares privadas, Carney et al. 

(2015) direcionam para certas peculiaridades, características da agência destas empresas, 

divididas entre custos e benefícios. Dentre os custos, os autores citam: altruísmo, aversão à 

perda, busca de objetivos não econômicos, e não moderação pelas forças do capital de mercado. 

E, dentre os benefícios, estão: apego à propriedade, a qual acentua incentivos a altos retornos 

financeiros; ausência de pressão no mercado de capitais, o qual permite orientação de longo 

prazo. 

 Há evidências empíricas que as dimensões das capacidades dinâmicas gerenciais 

(AUGIER; TEECE, 2009; HELFAT; MARTIN, 2015; KOR; MESKO, 2013; MARTIN, 2011; 

TEECE, 2012) afetam diretamente a performance da empresa (RAY; BARNEY; 

MUHAMMAD, 2004; ROSENBLOOM, 2000). Este tipo de empresa costuma ser heterogênea 

e complexa, sendo um desafio o seu estudo, a aplicação da teorias e os métodos de pesquisas, 

havendo, nos últimos anos, um interesse acadêmico para compreender os desafios e as 

vantagens das empresas familiares (BATES, 1990; CHRISMAN et al., 2018; DASPIT et al., 

2017; SHARMA; CHRISMAN; GERSICK, 2012; TÀPIES; FERNÁNDEZ MOYA, 2012) . 

 Os elementos socioemocionais da empresa familiar podem influenciar nas escolhas 

estratégicas e impactam o desempenho da empresa (BERRONE; CRUZ; GOMEZ-MEJIA, 

2012). Da mesma forma, a diversidade das empresas familiares (aspecto cultural) em termos 

organizacionais (aspectos gerenciais, econômicos e sociais) também pode influenciar a 

heterogeneidade, objetivos e recursos (CHRISMAN et al., 2018). 

 Com relação aos recursos, tais como capital humano, capital social, estrutura de 

governança, valores, sob a ótica da empresa familiar, estes têm características únicas e são 

potenciais fontes de vantagem competitiva (PAYNE, 2018; PEARSON; CARR; SHA, 2008; 

SIRMON; HITT, 2003). Sob o ponto de vista da gestão, no desempenho da empresa familiar, 

são observados não somente o desempenho financeiro, mas também os processos e as estruturas 

organizacionais, a capacidade da organização de atrair e desenvolver líderes e gestores, 

destacando o planejamento e a implementação de estratégias (ARONOFF, 2004). Um estudo, 

que analisou a longevidade em pequenas empresas, no período de 1976 a 1982, detectou que o 

capital humano do proprietário (escolaridade, viés empreendedor e experiência gerencial) 

influencia na perpetuação do negócio (BATES, 1990). 
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 Outros recursos que podem ser considerados como diferenciais competitivos das 

empresas familiares são seus valores, tais como: respeito, qualidade, excelência, humildade, 

trabalho árduo, reputação, responsabilidade social, lealdade, honestidade (TÀPIES; 

FERNÁNDEZ MOYA, 2012). Estes recursos podem ser fatores estratégicos que conduzem a 

comportamentos que podem levar à vantagem competitiva (DASPIT et al., 2017). 

No Brasil, não há um meio público de se levantar a longevidade de empresas de capital 

fechado, característica da maior parte das empresas familiares: foco deste estudo. Uma forma 

encontrada foi utilizar o banco de dados Capital IQ (CAPITAL IQ, 2018), por ser o meio que 

mais congrega empresas brasileiras, de capital fechado, desde a década de 1990. A fonte de 

abastecimento do banco Capital IQ é o Diário Oficial do Brasil, incluindo meios públicos de 

transações empresariais. Neste sentido, o banco de dados é o mais pleno que se tem acesso, mas 

não é totalmente completo, pois as declarações de empresas de capital fechado não são 

obrigatórias. Neste banco de dados também não há um campo específico para o tempo de 

atuação da empresa, então, foi utilizado o campo “valor do ativo” para representar a operação 

vigente da empresa: as empresas com valor de ativo zero querem dizer que estavam sem 

operação e não são consideradas para pontuar longevidade. 

O Anexo B mostra uma planilha com levantamento absoluto de empresas de capital 

fechado e expõe o tempo de operação desde sua data de fundação e o valor do ativo, diferente 

de zero. Na média geral, em empresas brasileiras de capital fechado, são 28,1 anos de duração. 

Já considerando o segmento da empresa a ser estudada neste trabalho, a duração é de 29 anos 

para empresas de equipamentos de saúde (Health Care Equipment).  

 

2.2 TEORIA DO CRESCIMENTO DA FIRMA 

 

Na primeira metade do século XX, a teoria neoclássica da firma dominava o pensamento da 

época em termos da teoria dos mercados perfeitamente competitivos, dos preços relativos e da 

alocação ótima de recursos de Pareto (regra 80/20), de acordo com Penrose (1959, 2006). Logo, 

neste período, o entendimento predominante era o da racionalidade perfeita dos agentes que 

objetivavam o lucro. Com a expansão das sociedades anônimas nos países industrializados, este 

modelo de equilíbrio perfeito passou a guardar pouca relação com a realidade econômica, no 

que tange à firma que era vista como uma “caixa preta”, a qual combinava fatores de produção 

disponíveis no mercado para produzir produtos comercializáveis (TIGRE, 1998). 

Neste período do início da metade do século XX, Penrose (1959, 2006), ao participar de 

um projeto de pesquisa sobre o crescimento da firma, coordenado por Fritz Machlup, seu 



 

16 
 

orientador, realizou um estudo de caso sobre a história do crescimento da empresa Hercules 

Powder Company. Este estudo foi a base principal para a elaboração de sua interpretação teórica 

sobre o processo de crescimento da firma e os limites internos e externos à sua expansão. Neste 

estudo, Penrose não declara as empresas públicas e as empresas do setor financeiro e comercial, 

somente considera as firmas produtivas voltadas à obtenção de lucros privados, destacando a 

importância das sociedades anônimas. 

E, ao destacar a importância das sociedades anônimas, definiu a função da firma como 

um conjunto de recursos interligados numa estrutura administrativa, cujas fronteiras são 

determinadas pela área de coordenação administrativa e por comunicações dotadas de 

autoridade. Penrose (1959, 2006) estabelece que o tamanho das firmas não passa de um 

subproduto do processo de crescimento e que não há tamanho de firma ótimo ou mais lucrativo, 

visto que a taxa de crescimento é limitada pelo aumento dos conhecimentos existentes nela, 

mas que o tamanho pode continuar a crescer devido à sua eficiência administrativa. E, na 

medida que a administração procura aproveitar a melhor maneira possível os recursos 

disponíveis, tenderá a ocorrer um dinâmico processo interativo que estimula o contínuo 

crescimento da firma (PENROSE, 1959, 2006). 

A contribuição do estudo de Penrose (1959, 2006) se afirma: (1) ao trazer à discussão o 

desempenho empresarial, no que concerne à análise dos recursos internos da firma; (2) ao 

perceber – em seu estudo –  que, nas organizações administrativas, os gestores são um insumo 

necessário à expansão da firma; (3) ao observar que os recursos humanos proporcionam um 

estímulo ou um limite à taxa de crescimento da firma.  

No estudo de caso da empresa Hercules Powder, Penrose (1960) destaca que o 

crescimento da empresa é governado pela interação criativa e dinâmica entre os recursos da 

empresa e as oportunidades do mercado. Salienta, ainda, a importância dos gestores no 

desempenho da empresa, ao mencionar que a gestão da Hercules limitou o crescimento da 

empresa pelo conhecimento e pela experiência da equipe. Expõe, no entanto, que as 

oportunidades de negócios não foram baseadas nas demandas do mercado, mas, sim, 

direcionadas pelos recursos e pela equipe que a empresa possuía.  

Helfat (1997) explana que, ativos empresariais como conhecimento, acúmulo de 

experiência e outros complementos tecnológicos, sejam recursos tangíveis ou não, continuam 

sendo importantes para promover mudanças e capacidade competitiva diante das mudanças de 

mercados. 
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2.3 VISÃO BASEADA EM RECURSOS E CAPACIDADES 

 

A partir da visão de Penrose (1959, 2006), alterou-se o paradigma sobre a análise de 

desempenho das organizações ao incluir os recursos internos como fator de influência do 

crescimento da firma, em contraposição ao modelo das Forças Competitivas de Porter (1981). 

A abordagem competitiva – baseada na Organização Industrial – parte do pressuposto de que 

as firmas de um setor são idênticas em termos de recursos estrategicamente relevantes que 

controlam. Já a abordagem nomeada Resource-Based View (RBV) – introduzida por Wernerfelt 

(1984), conforme Penrose (1959) –  pressupõe que as firmas não são idênticas e que as opções 

de estratégia a serem adotadas dependerão dos recursos que a firma possui ou detém.  

Barney (1991), sob uma perspectiva que explica a vantagem competitiva a partir dos 

recursos e das competências da empresa, adotou duas premissas: (1) as empresas, mesmo se 

inseridas em um mesmo mercado, são heterogêneas com respeito aos recursos estratégicos que 

controlam e, (2) os recursos não são perfeitamente distribuídos entre as empresas e, portanto, a 

vantagem competitiva pode não ser sustentável por um longo período. Classificou os recursos 

em físicos (tecnologia, equipamentos, localização geográfica, acesso à matéria-prima), humano 

(capacidade intelectual e de relacionamento) e organizacional (estrutura formal da empresa, 

como se organiza, suas ferramentas de controle, seus sistemas de coordenação e as relações 

informais entre os grupos).  

Barney (1991) também definiu que a firma: (a) obtém vantagem competitiva sustentável 

quando implementa estratégias que exploram seus recursos internos e evitam suas fraquezas 

internas; (b) responde às oportunidades externas e neutraliza as ameaças; (c) define que o 

recurso da firma (ativos, capacidades, processo, atributos, conhecimento, etc.), o qual pode 

trazer vantagem competitiva à firma deve ser valioso, raro, difícil de imitar e insubstituível,  

munido do componente organização para potencializar os demais atributos (VRIO), 

observando, para tanto, que, em inglês, é conhecido como VRIN (valuable, rare, inimitable e 

non-substitutable). E, especificamente sobre os gestores da firma, destacou que é a análise do 

gestor que possibilita o uso dos recursos com vistas à vantagem competitiva. Neste aspecto, 

conclui que o gestor é um recurso que pode levar à vantagem competitiva. 

O estudo de Peteraf (1993) sugere que os pilares da vantagem competitiva, sob uma 

ótica econômica, são além da heterogeneidade e da mobilidade imperfeita dos recursos. Para 

tanto, os limites: (a) ex post da competição (heterogeneidade), devem ser relativamente 

duradouros e agregar valor, e (b) ex ante da competição (competição limitada pelos recursos), 

são decorrentes das imperfeições do mercado. Mencionam, neste aspecto, que a 
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heterogeneidade dos recursos da empresa permite que a empresa tenha resultados melhores, 

além do breakeven. Destaca, ainda, que a heterogeneidade é a condição sine-qua-non da 

vantagem competitiva e é fundamental para a estratégia gerencial. Neste mesmo estudo, pontua 

que a produção de recursos superiores depende de como são implementados, assim como a 

habilidade de como a estratégia baseada na superioridade dos recursos também é implementada.  

Amit e Schoemaker (1993), ao analisar o que faz uma firma ser única, sugerem que os 

gerentes devem identificar, desenvolver, proteger e implementar os recursos e as capacidades 

que sustentam a vantagem competitiva num contexto de incerteza, de complexidade e de 

conflitos intraorganizacionais. Definiram recursos estratégicos como os recursos escassos, 

baixa capacidade de negociação, inimitáveis, substituição limitada, apropriáveis, duráveis, 

sobreposição com fatores estratégicos do setor. Mencionam, para tanto, a complementaridade 

e as capacidades, em especial, como a capacidade de mobilizar recursos se combina com 

processos organizacionais. E, com relação à decisão sobre ativos estratégicos, esclarecem que 

os gestores, que lidam com a incerteza, com a complexidade, com os conflitos, com os 

preconceitos e com as ilusões, devem antecipar o futuro, avaliar as interações competitivas com 

cada futuro projetado e superar a inércia organizacional e as disputas internas. Definem, ainda, 

que a decisão sobre recursos estratégicos está entre as mais complexas que o gestor deve tomar. 

Grant (1999), em seu sistema de etapas para a formulação da estratégia, definiu 

capacidades como sendo o que a empresa faz de melhor com os recursos que possui, sendo 

essencial – ao planejamento estratégico da empresa – a habilidade da empresa em utilizar os 

seus recursos e as suas capacidades. 

Castanias e Helfat (2001) expandem a definição dos recursos gerenciais além dos fatores 

de escassez, não imitáveis e de difícil substituição, incluindo a questão da alocação e de renda 

destes recursos, definindo que os recursos gerenciais são as habilidades dos gestores que são 

contribuição-chave para a empresa gerar renda. 

Sminia (2014) salienta, para a Resource Based View estática e para o Resource Based 

View dinâmica, que o conceito de recurso é incompleto do ponto de vista estratégico, uma vez 

que é difícil encontrar um recurso que preencha todos os requisitos do VRIN. Assim, sugere 

que os recursos, sob a ótica da resource based view, são as rotinas que se transformam nas core 

capabilities da empresa. E, sob a ótica da Resource Based View dinâmica, entende que os 

recursos que preenchem os requisitos do VRIN são aqueles que desenvolvem novas rotinas e 

combinações de rotinas, criando e alterando as VRIN rotinas, exigindo uma constante busca 

por explorar novos negócios em mercados de constante volatilidade. 
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2.3.1 Capacidades Dinâmicas 

O conceito de capacidades dinâmicas foi introduzido no trabalho de Teece, Pisano e Shuen 

(1997) que, após analisarem os paradigmas de estratégia das Cinco Forças de Porter, do conflito 

estratégico e da Resource Based View (RBV), criticaram que estes paradigmas não explicam 

como a estratégia deve ser elaborada quando os recursos são escassos e quando os recursos são 

habilidades ou ativos intangíveis e, ainda, que estes paradigmas não explicam como sustentar a 

vantagem competitiva em um mercado global. Economistas neoevolucionários focaram na 

preocupação da manutenção da competitividade organizacional ao longo do tempo, 

principalmente, em mercados dinâmicos e mais complexos. 

Isto porque, no mercado global, as empresas que apresentam melhor desempenho são 

as empresas que respondem rapidamente às mudanças internas e externas, que são flexíveis 

frente às inovações e que gerenciam eficazmente suas competências internas e externas. Neste 

contexto, definiram a capacidade dinâmica como “a capacidade de renovar competências em 

mudanças de ambiente, sendo o papel-chave da gestão em usar a estratégia adequada, adotando, 

integrando e reconfigurando as capacidades organizacionais internas e externas, os recursos, as 

competências em ambientes de mudança” (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 516). 

Sminia (2014) também critica, sob o ponto de vista estratégico, a RBV, por entender 

que os recursos valiosos, raros, não imitáveis e não substituíveis trazem apenas uma vantagem 

competitiva momentânea quando associados aos fatores do mercado, como, por exemplo, se o 

recurso for negociável como um suprimento, pela ótica da VRIN, deixa de ser um recurso raro. 

 Teece (2007) define capacidades dinâmicas como a capacidade da empresa de integrar, 

construir e reconfigurar as competências internas e externas em ambientes de mudanças 

constantes. Já O`Reilly e Tushman (2008), em termos organizacionais, definem capacidades 

dinâmicas como processos que permitem que uma empresa construa, integre e reconfigure 

ativos organizacionais, oferecendo uma saída para a dinâmica inercial associada ao sucesso.  

Martin (2011) explana que há duas categorias de capacidades definidas na literatura: 

operacional e dinâmica. As capacidades operacionais referem-se à capacidade de uma 

organização de explorar sua base de recursos por meio do aprendizado e refinamento dos 

processos, procedimentos, habilidades e sistemas de incentivos necessários para repetir, 

alavancar e sustentar sucessos passados. Com relação às capacidades dinâmicas, explica que 

estas capacidades permitem que a organização mantenha a capacidade evolutiva com as 

mudanças tecnológicas, as demandas do mercado de produtos e as realidades competitivas. 
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As capacidades gerenciais consentem que os gestores implementem e manipulem os 

ativos da empresa, pois, para obter melhor desempenho para as empresas, os gestores 

necessitam saber quais os tipos de recursos que a empresa precisa e como a empresa deve se 

posicionar para ter posição dominante (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). Logo, o 

papel do gestor, na escolha e na implementação dos recursos físicos, humanos e 

organizacionais, é condição essencial ao melhor uso dos recursos, com vistas ao melhor 

desempenho da empresa. 

Holcomb, Holmes e Connelly (2009) destacam que a capacidade gerencial, analisada 

sob a ótica da vantagem de desempenho baseada em recursos, reflete as diferenças não apenas 

na capacidade dos gerentes de gerenciar recursos, mas também em sua capacidade de 

sincronizar os processos de gerenciamento pelas distintas atividades de negócios, trocando as 

posições dos recursos. E, pontuam que, apesar dos recursos contribuírem com a vantagem de 

desempenho, esta vantagem somente é efetivada, dependendo da forma que o gerente agrupa, 

implementa e sincroniza os recursos. Logo, os gestores são uma importante fonte de criação de 

valor, pois os gestores, em conjunto com os recursos, determinam o sucesso da empresa. 

As empresas que possuem capacidades dinâmicas são empreendedoras, na medida em 

que não apenas se adaptam às mudanças do ambiente como também se moldam sua estratégia 

pela inovação e pela colaboração com outras empresas. No Brasil, estudo empírico, feito por 

Takahashi, Bulgacov e Giacomini (2017), demonstra este movimento no segmento de ensino 

superior privado. Portanto, entender os microfundamentos das capacidades dinâmicas pode 

contribuir para os gestores delinearem considerações estratégicas e definirem prioridades para 

a empresa ser competitiva em ambientes de constantes modificações (TEECE, 2007). 

  

2.4 MICROFUNDAMENTOS DOS RECURSOS E CAPACIDADES 

 

Os microfundamentos das capacidades dinâmicas (habilidades, processos, procedimentos, 

organização, estruturas, regras de decisão e disciplinas), fontes de vantagem competitiva 

empresarial, são difíceis de desenvolver e implementar, pois exigem a capacidade de detectar e 

reconfigurar recursos e oportunidades (TEECE, 2007). 

 Compreender os microfundamentos das capacidades dinâmicas, no nível gerencial, é 

importante na busca de fatores que influenciam a escolha da estratégia empresarial, sendo a 

capacidade cognitiva gerencial a capacidade que envolve não somente a capacidade de realizar 

mudança e implementação de recursos, mas também atividades mentais do gestor que precedem 

a tomada de decisão. As capacidades cognitivas podem produzir heterogeneidade de 
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capacidades dinâmicas gerenciais dos gestores e, por conseguinte, podem contribuir para o 

desempenho diferenciado das empresas (HELFAT; PETERAF; 2015). 

 A visão dos microfundamentos é uma maneira de focar a compreensão de como os 

atributos e vieses psicológicos afetam as escolhas estratégicas e o desempenho da empresa 

(NICHOLSON, 2008). Sendo assim, deve-se: (a) desmembrar conceitos da macrogestão (por 

exemplo, “capacidades”, “capacidade de absorção”, “rotinas” e “instituições”), em termos de 

ação individual e interação; (b) entender como os fatores de nível individual impactam as 

organizações; (c) compreender os processos que agregam ações individuais nos resultados 

resultantes do comportamento da empresa (FELIN; FOSS; PLOYHART, 2015).  

O foco nos microfundamentos é uma busca científica para reduzir o uso de caixas pretas 

não explicativas ou abri-las para analisar as condições que influenciam o indivíduo e suas ações, 

ou seja, como identificam e mantêm oportunidades e restrições que ele ou ela enfrentam. 

Mediante esta visão dos microfundametos, é possível entender como os atributos psicológicos 

e vieses afetam a escolha da estratégia e o resultado da empresa, as bases psicológicas da gestão 

e a exploração das características das avaliações e dos julgamentos no processo decisório 

(MASSIS; FOSS, 2018). 

 Teece (2007) destacou os microfundamentos das capacidades dinâmicas 

organizacionais em capacidade de: (1) detectar oportunidades e ameaças; (2) aproveitar 

oportunidades, fazendo investimentos e alocando recursos, e (3) reconfigurar e transformar os 

recursos e as capacidades em resultados para empresa. Por fim, os microfundamentos estão 

relacionados à contribuição dos indivíduios às capacidades dinâmicas, por exemplo, por meio 

da iniciativa empreendedora ou, então, do capital humano, social e cognitivo que compõem as 

capacidades dinâmicas gerenciais, conceito foco deste estudo (ADER; HELFAT, 2003; 

MAHRINGER; RENZAL, 2018; TEECE, 2012). 

 

2.5 CAPACIDADE DINÂMICA GERENCIAL  

Penrose (1959, 2016) destacou, em seu estudo, que a capacidade empreendedora do gestor pode 

influenciar o desempenho da empresa. No caso da Hercules Powder, a racionalidade limitada 

dos gestores, definida como cautela geral e uma atitude conservadora em relação ao 

financiamento de recursos necessários para adaptação ao padrão de concorrência do setor, 

impactou negativamente não somente na maximização dos lucros, mas também foi um fator de 

limitação na oferta de serviços produtivos da empresa, consequentemente em sua posição 

competitiva. 
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Quando Teece (2007) discute capacidade dinâmica organizacional, o autor se volta aos 

microfundamentos desta e salienta a importância da capacidade empreendedora do gestor, 

definindo-a como a capacidade de reconhecer problemas e tendências, direcionando (e 

redirecionando) os recursos e as capacidades empresariais, remodelando as estruturas 

organizacionais e os sistemas para criar oportunidades, alinhando-se à demanda dos clientes.  

 Helfat e Martin (2015) realizam uma revisão de estudos que trabalharam com o conceito 

de capacidade dinâmica gerencial, a qual serviu de início para a fundamentação teórica deste 

trabalho. Foram lidos e fichados todos os artigos apontados, pelas autoras, sendo incluídos 

artigos mais recentes, tendo a capacidade dinâmica gerencial como foco central da pesquisa, 

que serão analisados em ordem cronológica. Para tanto, acompanhe o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação de artigos sobre capacidade dinâmica gerencial 

________________________________________________________ 

Estudos com o tema Capacidades Dinâmicas Gerenciais 

_____________________________________________________ 

Adner e Helfat (2003)    Empírico e Teórico 

Helfat et al. (2007)   Empírico e Teórico 

Peteraf e Reed (2007)   Empírico  

O´Reilly e Tushman (2008)  Teórico  

Augier e Teece (2009)   Teórico 

Eggers e Kaplan (2009)   Empírico  

Salvato (2009)    Empírico  

Simon e Hitt (2009)   Empírico  

Martin (2011)     Empírico e Teórico 

Teece (2012)    Teórico  

Beck e Wiersema (2013)  Teórico 

Kor e Mesko (2013)   Teórico 

Ringov (2013)    Empírico 

Helfat e Peteraf (2015)   Teórico 

Silveira Martins e Santos Vaz (2016) Empírico 

Corrêa et al. (2018)   Empírico 

Huy e Zott (2018)   Empírico e Teórico 

_______________________________________________________ 
Fonte: Adaptado de Helfat e Martin (2015, p.1283) 

 

O trabalho de Adner e Helfat (2003), ao analisar diferentes decisões gerenciais, mesmo 

que tomadas por empresas de um mesmo setor e sujeitas às mesmas mudanças externas, trazem 

resultados estatisticamente diferentes, introduzem o conceito de capacidades dinâmicas 

gerenciais para explicar como a heterogeneidade das decisões gerenciais influenciam no 

desempenho da empresa. Neste estudo, pontuam que a fonte da heterogeneidade nas decisões 

gerenciais se concentra nas capacidades gerenciais e não nas bases de recursos diferenciados. 

Nesta linha, seguindo o trabalho de Teece, Pisano e Shuen (1997), os quais trouxeram o 

conceito de capacidade dinâmica gerencial como a capacidade dos gestores de criarem, 
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integrarem e reconfigurarem os recursos e as competências organizacionais. Este conceito de 

capacidades dinâmicas gerenciais ajuda a explicar as diferenças em como os gerentes 

respondem às mudanças no ambiente externo, atribuindo três atributos dos gerentes que 

sustentam suas capacidades dinâmicas, a saber: capital humano gerencial, capital social 

gerencial e cognição gerencial. 

No estudo empírico de Adner e Helfat (2003), o qual analisou se as decisões da gestão 

afetam a rentabilidade, demonstrou que os gestores tomam decisões diferentes em respostas às 

mudanças do ambiente. A pesquisa empírica analisou a indústria de petróleo entre 1977 e 1997 

e os resultados demonstraram que, apesar das empresas estarem no mesmo segmento, de 

enfrentarem as mesmas adversidades externas e a mesma flutuação do preço do petróleo no 

mercado internacional, os gestores reagiram de forma diversa às mudanças de preço e ao tempo 

de tomada da decisão. E, para analisar como os gestores reagem às mudanças, analisou, ainda, 

os gestores sobre três dimensões: humana (base de conhecimento que pode levar a tomar 

decisões diferentes); social (relações do gestor que confere influência, controle e poder), e 

cognitiva (modelos mentais que servem de base para a decisão) das capacidades gerenciais 

dinâmicas. 

 Helfat et al. (2007) definem que, para analisar as capacidades dinâmicas de uma 

empresa, é necessário analisar os processos gerenciais e organizacionais (busca, seleção,  

tomada da decisão, configuração e implementação), e os critérios de performance (técnicos, 

qualidade, longevidade, crescimento, criação de valor, competitividade, vantagem competitiva 

e lucros). Definem, portanto, que os processos gerenciais e organizacionais desenvolvem e 

implementam capacidades dinâmicas. 

Peteraf e Reed (2007) seguem o conceito de capacidade dinâmica gerencial, proposto 

por Adner e Helfat (2003), acrescentando a necessidade de incluir um ajuste dinâmico. Neste 

estudo sobre a indústria da aviação norte-americana, no período de 1986 a 1997, os autores 

investigaram os efeitos das restrições regulatórias em dois tipos de decisões gerenciais: decisões 

relacionadas a elementos operacionais (tais como rotas, decolagens e partidas), e decisões 

relacionadas à prática administrativa. Neste estudo, observaram que, quando o discernimento 

do gestor é limitado por restrições regulatórias, o gestor se adapta, exercitando o seu poder 

discricionário em áreas sem restrição, como, por exemplo, na área administrativa e operacional, 

na qual possui maior poder de decisão. 

O´Reilly e Truman (2008) analisaram estudos já realizados por outros autores sobre os 

casos Polaroid e NCR Corporation. O resultado da pesquisa mostra que a capacidade do time 
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de gestores sêniores de identificar oportunidades e reconfigurar os ativos (pessoas, arquitetura 

organizacional, recursos) pode ser a chave para diferenciar as empresas que prosperam das 

empresas que não prosperam. As ações do time sênior, seus comportamentos, suas escolhas 

englobam as capacidades dinâmicas organizacionais que permitem às empresas de, 

simultaneamente, explorar e tirar vantagens das oportunidades. No caso da Polaroid, o estudo 

demonstrou que a capacidade cognitiva da gerência sênior impediu a Polaroid de desenvolver 

as capacidades necessárias para competir na área de software e não da área de hardware 

(câmeras), apesar de a Polaroid ter desenvolvido novas competências de imagem digital. A 

rigidez dos processos e a inabilidade da gerência impediram a Polaroid de ter uma nova área de 

negócio e de entrar em novos mercados. Já, no caso da NCR Corporation, que atuava no 

mercado de peças para eletrônicos, passou a atuar na área de equipamentos devido à habilidade 

da gerência sênior de desenvolver novas capacidades organizacionais. 

No modelo das capacidades dinâmicas, reconhece-se que as decisões gerencias moldam 

o ambiente. Portanto, desenvolver habilidades de tomada de decisão e de coordenação de 

processos organizacionais são funções essenciais dos gestores, sendo estas habilidades 

essenciais às capacidades dinâmicas. O gestor deve articular metas, avaliar oportunidades, 

definir a cultura organizacional, orquestar ativos intangíveis, construir confiança e ter papel 

crítico nas principais decisões estratégicas (AUGIER; TEECE, 2009). 

Eggers e Kaplan (2009) explicitam que a conexão entre o ambiente externo e a 

organização é problemática e, portanto, deve ser moldada pelos gestores. Neste estudo, foram 

analisadas empresas do segmento de tecnologia de comunicação mediante fibra ótica no 

mercado norte-americano, no período de 1976 a 2001, para identificar quais os fatores que 

moldam as decisões das empresas de desenvolver e de comercializar produtos de fibra ótica. O 

resultado do estudo foi que cognição gerencial está associada às diferenças no tempo de entrada 

em um novo mercado de produtos, pois os efeitos da atenção para as oportunidades tecnológicas 

emergentes dependem do nível da orientação organizacional (as capacidades, os ativos 

complementares e os incentivos).  

Salvato (2009) esclarece que a intervenção gerencial é importante nas recombinações 

das rotinas, visto que são, nas atividades do dia a dia, que podem surgir novos processos e 

habilidades. Sirmon e Hitt (2009) sugerem duas dimensões da orquestração de ativos: (1) 

investimentos em recursos, e (2) implementação dos recursos, sendo que os gestores 

desempenham papel central nesta orquestração. Neste estudo, ao analisar as decisões de 

investimento em capital humano e físico, os quais afetam o desempenho de bancos regionais 
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nos Estados Unidos no período de 1998 a 2002, detectou-se que o investimento, por si só, não 

produz melhor desempenho. Percebeu-se que o que traz melhor desempenho é a combinação 

de decisões de investimentos com a implantação dos serviços. Por exemplo, serviços simples 

são pouco afetados pelo investimento em capital humano e físico (maior investimento não traz 

melhor desempenho), ao passo que o desempenho de serviços sofisticados pode ser afetado 

pelos investimentos (maior investimento pode trazer melhor desempenho, dependendo de como 

o investimento for implantado). 

Para Martin (2011), a capacidade dinâmica gerencial não é um fenômeno do indivíduo, 

mas sim um fenômeno do grupo sênior de gestão. Expõe, ainda, que o grupo de gestores que 

conduzem a definição de metas organizacionais, o desenvolvimento de planos, a tomada de 

decisões estratégicas, a alocação e a orquestração de recursos organizacionais são fundamentais 

para o desempenho da empresa. Define, neste contexto, que a capacidade dinâmica gerencial é 

do grupo da liderança executiva que é capaz de detectar, implementar, formular novos recursos 

e, assim, trazer mudanças à empresa. 

Inicialmente, Teece (2012) reconhece o papel das rotinas para as capacidades dinâmicas, 

mas, neste estudo, menciona, posteriormente, a importância da capacidade dinâmica gerencial 

para sustentar a capacidade dinâmica. Justifica, ainda, que as habilidades empreendedoras e de 

liderança, as quais fazem parte da capacidade dinâmica gerencial, sustentam a capacidade 

dinâmica, destacando que uma gestão empreendedora é pouco rotinizada e é otimizada. Define, 

portanto, a habilidade empreendedora como a capacidade de detectar e aproveitar 

oportunidades, capacidade de iniciativa para começar novos processos e negócios e a 

capacidade de conseguir detectar novas e melhores formas de orquestrar os ativos. 

Beck e Wiersema (2013)  declaram que a capacidade dinâmica gerencial é um recurso 

da empresa e uma subespécie da capacidade dinâmica.  Expõem que, por ser a capacidade 

dinâmica gerencial indissociável dos gestores que a possuem, esta capacidade se distingue das 

capacidades mais amplas, não se confundindo com as rotinas, por ser uma intenção gerencial 

que dirige o comportamento do gestor. Os autores sugerem um modelo de capacidade dinâmica 

gerencial no qual, além de se considerar o capital humano, social e cognitivo (ADNER; 

HELFAT, 2003), as experiências passadas e as habilidades inatas são fontes para as três 

dimensões da capacidade dinâmica gerencial. Neste sentido, visualize a Figura 1.  
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Kor e Mesko (2013) apresentam capacidade dinâmica gerencial como a capacidade de 

fazer as coisas acontecerem. Mencionam que os recursos gerenciais dinâmicos, apesar de 

fazerem as coisas acontecerem na empresa, estes recursos, por si só, não conseguem explicar 

como estes recursos são impulsionados e como devem ser configurados, exigindo que o gestor 

tenha um conjunto relevante de habilidades gerenciais. Assim, sugerem que uma compreensão 

profunda dos recursos dinâmicos gerenciais requer uma nova visão como: (1) os próprios 

recursos gerencias dinâmicos são configurados e orquestrados e, (2) as capacidades dos gestores 

resultam na reconfiguração os recursos e as capacidades das empresas. 

Em um estudo sobre indústria de fundos mútuos dos Estados Unidos, Ringov (2013) 

constatou que uma gestão menos sistematizada permite alterar o portfólio de ativos, resultando 

em melhor desempenho dos fundos. O autor argumenta que esta flexibilização permite a 

orquestração dos ativos mediante novos investimentos e da reconfiguração dos ativos, ao criar 

novas capacidades dinâmicas gerenciais. 

Helfat e Peteraf (2015), buscando entender os fatores que facilitam a mudança da 

estratégia, analisam os microfundamentos no nível do gerente individual das capacidades 

dinâmicas, introduzindo o conceito de “capacidade cognitiva gerencial”, que destaca o fato de 

que as capacidades envolvem a capacidade de realizar atividades físicas e também mentais. 

Neste estudo, identificam tipos específicos de capacidades cognitivas que, possivelmente, 

sustentam as capacidades gerenciais dinâmicas de detecção, apreensão e reconfiguração, 

explicando seu impacto potencial na mudança estratégica das organizações. Esclarecem que 
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essas capacidades cognitivas podem produzir heterogeneidade de capacidades gerenciais 

dinâmicas entre os principais executivos, o que pode contribuir para o desempenho diferenciado 

das organizações em condições de mudança.  

Huy e Zott (2018), ao analisarem os microfundamentos da capacidade dinâmica 

gerencial, sob o ponto de vista dos fundamentos psicológicos, ressaltam nas pesquisas 

existentes que enfocam modelos mentais, os quais abordam as estruturas do conhecimento 

como aspectos da cognição gerencial, que os processos de mudança estratégica podem estar 

cheios de altos e baixos, comparando-os a uma montanha russa emocional. Neste contexto, os 

gestores sêniores precisam não somente lidar com as suas próprias emoções, mas também com 

as emoções dos funcionários e investidores para manter ou ganhar o apoio das partes 

interessadas. 

No Brasil, foram identificados dois estudos empíricos sobre capacidades dinâmicas 

gerencias. Silveira-Martins e Santos Vaz (2016) utilizaram capacidade gerencial em conjunto 

com capacidade mercadológica e ambidestra no setor agroindustrial familiar, integrando estas 

três capacidades para compor a orientação empreendedora. No entanto, na investigação 

empírica, não foi possível confirmar a relação com a capacidade gerencial. Os resultados 

apontam que as “ações empreendedoras dos gestores possuem ligação com a busca pelo 

atendimento e antecipação das demandas dos clientes, além da criação de novos 

produtos/serviços, em consonância com a melhoria dos já criados, de maneira constante e 

equilibrada” (SILVEIRA-MARTINS; SANTOS VAZ, 2016, p. 524).  

Corrêa et al. (2018) também desenvolveram pesquisa empírica sobre capacidade 

dinâmica gerencial no Brasil, propondo uma escala quantitativa tridimensional para 

operacionalização do constructo. Os autores seguiram os passos tradicionais para 

desenvolvimento de escala, partindo de entrevistas em profundidade, validaram questionário 

com pesquisadores da área, aplicaram pré-teste e procederam com análise fatorial exploratória 

e confirmatória. Os resultados não são consistentes quanto à validade da escala de mensuração 

de CDG, a análise confirmatória não apresenta resultados satisfatórios e, como os autores 

declaram, há itens que necessitam de revisão e aprimoramento. Também não há informações 

suficientes da amostra para caracterizar a atuação destes gestores, deixando o constructo CDG 

ainda vago.  

No entanto, os autores salientam – como contribuições do estudo – ter fornecido 

elementos para as seguintes reflexões: (a) a importância da educação formal dos pais e do 

indivíduo para sua formação cognitiva, bem como a classe socioeconômica que o gestor foi 
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formado e seu grau de educação; (b) a relevância da experiência anterior na área de ação e a 

preparação para lidar com clientes e fornecedores no ambiente de negócios; (c) as redes de 

relacionamento podem influenciar o processo criativo de um indivíduo e, consequentemente, a 

geração de valor dentro do ambiente em que ele opera e, por fim, (d) a relevância das interações 

sociais baseadas na confiança dentro de uma equipe de trabalho (CORRÊA et al., 2018).  

O Quadro 2 apresenta uma síntese acerca dos conceitos estudados. 

 

Quadro 2 – Conceitos e Operacionalização de Capacidade Dinâmica Gerencial 

Ano / 

Autor 

Teórico / 

Empírico 

Conceito CDG Operacionalização CDG 

Adner e 

Helfat 

(2003) 

Empírico Capacidade dos gestores de 

criarem, integrarem e 

reconfigurarem os recursos e as 

competências organizacionais. 

Três dimensões:  

humana, cognitiva e social. 

Helfat et al. 

(2007) 

Teórico e 

empírico 

Capacidade do gestor de 

desenvolver e implementar 

processos gerenciais e 

organizacionais.  

Processos gerenciais e 

organizacionais: busca, seleção, 

tomada da decisão, configuração e 

implementação. Critérios de 

performance: técnicos, qualidade, 

longevidade, crescimento, criação 

de valor, competitividade, 

vantagem competitiva e lucros  

(dimensão humana e cognitiva). 

Peteraf e 

Reed 

(2007) 

Empírico Seguem o conceito de Adner e 

Helfat (2003), acrescentando a 

necessidade de incluir um ajuste 

dinâmico. 

Analisa os efeitos da regulação do 

setor na tomada de decisão dos 

gestores  

(dimensão humana e cognitiva). 

O´Reilly e 

Tushman 

(2008) 

Teórico Capacidade de reconfigurar ativos 

e capacidades existentes que 

colaborem para a vantagem 

competitiva em longo prazo.  

Ambidestria como uma 

capacidade dinâmica 

(dimensão humana). 

 

Augier e 

Teece 

(2009) 

Teórico A decisões gerenciais moldam o 

ambiente. 

Características do gestor: articular 

metas, avaliar oportunidades, 

definir a cultura organizacional, 

orquestar ativos intangíveis, 

construir confiança e ter papel 

crítico nas principais decisões 

estratégicas 

(dimensão humana e cognitiva). 

Eggers e 

Kaplan 

(2009) 

Empírico A conexão entre o ambiente 

externo e a organização é 

problemática e, portanto, deve ser 

moldada pelos gestores. 

Fatores que moldam as decisões 

das empresas de desenvolver e 

comercializar novos produtos 

(dimensão cognitiva). 

Salvato 

(2009) 

Empírico Intervenção gerencial é 

importante nas recombinações das 

rotinas visto que são nas 

atividades do dia a dia que podem 

surgir novos processos e 

habilidades. 

Intervenção gerencial nas rotinas 

(dimensão cognitiva). 
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Simon e 

Hitt (2009) 

Empírico Duas dimensões da orquestração 

de ativos: investimentos em 

recursos e implementação dos 

recursos, sendo que os gestores 

desempenham papel central nesta 

orquestração. 

Tomada de decisão do gestor na 

orquestração dos ativos 

(dimensão cognitiva). 

Martin 

(2011) 

Teórico e 

Empírico 

Capacidade dinâmica gerencial é 

do grupo da liderança executiva e 

não do indivíduo, que é capaz de 

detectar, implementar, formular 

novos recursos e, assim, trazer 

mudanças à empresa. 

Grupo de gestores que conduzem 

a definição de metas 

organizacionais, o 

desenvolvimento de planos, a 

tomada de decisões estratégicas, a 

alocação e a orquestração de 

recursos organizacionais 

(dimensão cognitiva). 

Teece 

(2012) 

Teórico As habilidades empreendedoras e 

de liderança, que fazem parte da 

capacidade dinâmica gerencial, 

sustentam a capacidade dinâmica, 

destacando que uma gestão 

empreendedora é pouco rotinizada 

e é otimizada. 

Habilidades empreendedora e de 

liderança 

(dimensão humana e cognitiva). 

Beck e 

Wiersema 

(2013) 

Teórico Capacidade dinâmica gerencial é 

um recurso da empresa 

indissociável do gestor que a 

possui. 

Distingue-se das capacidades 

mais amplas, não se confundindo 

com as rotinas por ser um recurso, 

um atributo, uma intenção 

gerencial que dirige o 

comportamento do gestor. 

(dimensão humana e cognitiva). 

 

Kor e 

Mesko 

(2013) 

Teórico Capacidade dinâmica gerencial é 

a capacidade de fazer as coisas 

acontecerem. 

Como os recursos gerenciais 

dinâmicos são configurados e 

orquestrados 

(dimensão humana, cognitiva e 

social). 

Ringov 

(2013) 

Empírico Flexibilização permite a 

orquestração dos ativos pelos 

novos investimentos e da 

reconfiguração dos ativos, criando 

novas capacidades dinâmicas 

gerenciais. 

Análise de como a rotina e sua 

flexibilização impactam na 

capacidade dinâmica gerencial 

(dimensão humana e cognitiva). 

 

 

Helfat e 

Peteraf 

(2015) 

Teórico  Identifica tipos específicos de 

capacidades cognitivas (detecção, 

apreensão e reconfiguração) 

(dimensão cognitiva). 

Silveira 

Martins e 

Santos Vaz 

(2016) 

Empírico Capacidade gerencial em conjunto 

com capacidade mercadológica e 

ambidestra no setor agroindustrial 

familiar, integrando estas três 

capacidades para compor a 

orientação empreendedora. 

Entrevistas qualitativas mais 

focadas na orientação 

empreendedora do que no 

constructo CDG. 

Correa et 

al. (2018) 

Empírico Utilização do conceito de Adner e 

Helfat (2003). 

Desenvolvimento da escala 

quantitativa para as dimensões 

capital humano, cognitivo e 

social. 
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Huy e Zott 

(2018) 

Teórico e 

Empírico 

Os gestores sêniores precisam não 

somente lidar com as suas 

próprias emoções, mas também 

com as emoções dos funcionários 

e investidores para manter ou 

ganhar o apoio das partes 

interessadas. 

Triangulação da gestão da 

emoção na tomada de decisão. 

Fonte: Autora, baseada nos artigos citados (2019) 

 

Há também estudos que analisam uma ou outra dimensão, entre capital humano, 

cognitivo e social, de forma separada; no entanto, ainda não são muitos os estudos que 

analisaram as três dimensões propostas para capacidade dinâmica gerencial de maneira 

simultânea e integrada. 

 

2.5.1 O Constructo Capacidade Dinâmica Gerencial 

Após revisão do conceito de Capacidade Dinâmica Gerencial e de análise dos estudos 

empíricos realizados, esta pesquisa opta por seguir a linha conceitual proposta por Adner e 

Helfat (2003), e Martin e Baracah (2018). Nestes trabalhos conceituais, a capacidade dinâmica 

gerencial é capturada por três dimensões: capital humano, capital cognitivo e capital social, 

cujas definições estão a seguir. 

Adner e Helfat (2003) propõem que as capacidades gerenciais dinâmicas estão enraizadas 

em três fatores: capital humano, capital social e cognição. Esses fatores, separadamente e em 

combinação, influenciam as decisões estratégicas e operacionais dos gestores. A construção, a 

integração ou a reconfiguração de uma organização exigem que os gerentes tomem as decisões 

e demonstrem como os gerentes podem diferir em suas capacidades dinâmicas, portanto, 

tomando decisões diferentes. 

No mesmo trabalho, Adner e Helfat (2003) propõem que as capacidades dinâmicas 

gerenciais estão enraizadas em três fatores que, de forma separada ou combinada, influenciam 

a estratégia e a tomada de decisões dos gestores, quais sejam, o capital humano gerencial 

(conhecimento adquirido em experiências), o capital social gerencial (permite o acesso à a 

maior diversidade de informações), e a cognição gerencial (refere-se às crenças gerenciais e aos 

modelos mentais do gestor, nos quais o gestor faz suposições para eventos futuros para a tomada 

de decisão). 

 

2.5.1.1  Dimensão Capital Humano 
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O capital humano é habilidade que requer investimentos em educação, treinamento e 

aprendizado nas rotinas organizacionais (ADNER; HELFAT, 2003), sendo que os fatores deste 

capital são: a idade, a experiência prévia, a educação, as origens socioeconômicas, o 

treinamento (BECKER, 1964; GELATKANYCZ; BOYD; FINKELSTEIN, 2001; 

HAMBRICK; MASON, 1984). Outros dois fatores que marcam o capital humano são: (1) se o 

gestor sempre foi empreendedor autônomo, trabalhando apenas em uma empresa, e (2) se o 

gestor fundou o seu próprio negócio, ou (3) se o gestor entrou em um negócio já existente 

(BATTES, 1990). 

Castanias e Helfat (2001) pontuam que o gestor adquire e aperfeiçoa suas habilidades 

com a experiência, dividindo o capital humano em genérico, específico da empresa, específico 

do setor e relacionado ao setor. Justificam que dividir estes recursos gerenciais do capital 

humano ajuda a: (1) analisar o potencial de geração de renda de cada recurso; (2) verificar o 

potencial de renda dos recursos gerenciais com outros recursos da empresa, e (3) expor quais 

são os incentivos para os gestores gerarem maior renda.  

 Teece (2012) destaca que o capital humano do gestor empreendedor é saber aproveitar 

oportunidades, diagnosticar ameaças, orquestrar os recursos, de acordo com a situação atual, 

remodelar estruturas organizacionais para criar novas oportunidades e defender-se de ameaças 

competitivas.  

No trabalho empírico de Oliveira, Silva e Araújo (2013), que teve o objetivo de detectar 

a relação entre a longevidade de micro e pequenas empresas e as características atribuídas aos 

empreendedores, detectou-se que ser independente e autoconfiante são os fatores que 

colaboram para a longevidade empresarial, mesmo nos casos de gestores com baixa 

escolaridade. 

Coleman (1988) expõe que o capital humano gera o capital social e o trabalho empírico 

de Boxman, Graaf e Flap (1991) detecta que pessoas com mais capital humano tendem a ter 

mais capital social. 

A seguir, no Quadro 3, são compiladas doze referências sobre capital humano.  

Quadro 3: Referências sobre Capital Humano 

Ano Autor Capital Humano 

1964 Becker 
Habilidades adquiridas com investimento em educação e em 

treinamento. 

1984 
Hambrick e 

Mason 
Idade, experiência prévia, educação, origens socioeconômicas. 

1988 Coleman Habilidades e conhecimento. 
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1991 
Boxman, Graaf e 

Flap 

Medida estabelecida por 03 indicadores: (1) educação formal; (2) 

experiência de trabalho, e (3) funções exercidas em empregos 

anteriores. 

1993 Adner e Helfat 
Habilidades que requerem investimentos em educação, treinamento e 

aprendizado nas rotinas organizacionais. 

2000 Burt Habilidade do indivíduo. 

2001 
Castanias e 

Helfat 

Divisão do capital humano em genérico, específico da empresa, 

específico do setor e relacionado ao setor. 

2001 
Gelatkanycz, 

Boyd, Finkelstein 

Experiência, julgamento, conhecimento, habilidades e 

especialização. 

2003 Adner e Helfat 
Habilidades que requerem investimentos em educação, treinamento e 

aprendizado nas rotinas organizacionais. 

2003 Bailey e Helfat 
Compreensão profunda da história da empresa, da cultura, das forças 

internas e dos pontos fracos. 

2012 Teece 

Entendimento acerca de saber aproveitar oportunidades, diagnosticar 

ameaças, orquestrar os recursos de acordo com a situação atual, 

remodelar estruturas organizacionais para criar novas oportunidades 

e se defender de ameaças competitivas. 

2015 Mahoney e Kor 

Gestores e empregados acumulam tempo suficiente na empresa para 

ter experiências de aprendizagem significativas e interações com 

recursos da empresa e com seus recursos pessoais. 

Fonte: Autora, baseada nos autores pesquisados (2019) 

 

As referências do quadro 3 demonstram que a definição de capital humano são 

habilidades individuais que são adquiridas com escolaridade, experiência, contato com o 

ambiente, treinamento que levam o gestor a diagnosticar e aproveitar oportunidades. 

 

2.5.1.2   Dimensão Capital Social 

            

Para Bourdieu (1986), as relações de comunicação são relações de poder que dependem, 

na forma e no conteúdo, do poder material e simbólico acumulados pelos agentes. O poder 

simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, só se 

exerce se for reconhecido. Coleman (1988) define que o capital social existe quando as relações 

entre as pessoas facilitam ações.  

Boxman, De Graaf e Flap (1991) mencionam que o capital social é uma combinação do 

número de pessoas que podem oferecer apoio e recursos que uma pessoa tem à sua disposição, 

sendo que o capital social (contratos de trabalho externos, associações) tem influência na 

remuneração, na educação, na experiência e no nível de cargo (número de subordinados).  
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Para Burt (1997), o capital social é uma qualidade criada entre pessoas, sendo diferente 

do capital humano que é a qualidade do indivíduo, ou seja, enquanto o capital humano se refere 

à habilidade do indivíduo, o capital social se refere a oportunidades. O autor declara que o 

capital social é uma consequência do capital humano, pois o capital social implica que o 

indivíduo tenha capital humano, como inteligência, educação e senioridade. Logo, um gestor 

pode ser valioso para a empresa, dependendo da sua habilidade de coordenar pessoas e 

identificar oportunidades, agregando valor à organização. 

Gelatkanycz, Boyd e Finkelstein (2001) explicitam que a liderança estratégica, ao 

contratar um gestor, tende a concentrar-se em “quem são”, analisando seu passado e sua 

personalidade. Contudo, está tornando-se evidente que “quem os gestores conhecem”, ou seja, 

seu capital social, isto é relevante para o desempenho da empresa. Assim, os autores 

argumentam que o capital humano, definido no artigo como experiência, julgamento, 

conhecimento, habilidades e especialização que os gestores trazem para a empresa, são 

insuficientes para o desempenho da empresa, tendo o capital social, definido pelos autores, 

como a rede de relacionamentos dos gestores, manifestado como um valor estratégico para as 

empresas. 

O conceito de capital social está relacionado a fatores sociais, tais como, amizades e 

clubes associativos, e são um ativo intangível do gestor que podem ser transferidos à empresa 

(ADNER; HELFAT, 2003). 

Teece (2012) destaca que o capital social do gestor empreendedor é saber aproveitar 

oportunidades, diagnosticar ameaças, orquestrar os recursos de acordo com a situação atual, 

remodelar estruturas organizacionais para criar novas oportunidades e se defender de ameaças 

competitivas. A complexidade social de processos de aprendizagem social exige códigos de 

comunicação comuns e aplicação coletiva de conhecimento especializado, tornando difícil para 

os rivais discernir a fonte da vantagem competitiva e, portanto, difícil imitá-la (ARGOTE; REN, 

2012).  

As organizações são mais que indivíduos, pois sem relações sociais e sem posições sociais 

não seriam organizações (HODGSON, 2012), sendo que o benefício do capital social para os 

gestores está no acesso ao suporte disponibilizado pela sua rede de relacionamentos (BECK; 

WIERSEMA, 2013).  

Quando a empresa possui um gestor que possui características associadas à liderança 

carismática, esta característica pode impactar na capacidade da empresa em responder, em 

transformar, em aprender e em adaptar-se (KRUPSKYI; GRYNKO, 2018).  
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Na sequência, Quadro 4, são compiladas doze referências sobre capital social.  

 

Quadro 4: Referências sobre Capital Social 

Ano Autor Capital Social 

1986 Bourdieu  
Relações de comunicação são relações de poder que dependem, na forma e no 

conteúdo, do poder material e simbólico acumulado pelos agentes.  

1988 Coleman Capital social é criado quando as relações entre as pessoas facilitam ações. 

1991 
Boxman, 

Graaf e Flap 

Número de pessoas que podem oferecer apoio e recursos que 

 uma pessoa tem à sua disposição. 

1997 Burt 

Capital social é uma qualidade criada entre pessoas sendo diferente do capital 

humano que é a qualidade do indivíduo, ou seja, enquanto o capital humano se 

refere à habilidade do indivíduo, o capital social se refere a oportunidades. 

2000 Burt Acesso a oportunidades. 

2001 

Gelatkanycz, 

Boyd, 

Finkelstein 

Rede de relacionamento dos gestores. 

2003 
Adner e 

Helfat 

Capital social está relacionado a fatores sociais, tais como, amizades e clubes 

associativos, e são um ativo intangível do gestor, que pode ser transferido à 

empresa. 

2012 Teece 

Capital social do gestor empreendedor é saber aproveitar oportunidades, 

diagnosticar ameaças, orquestrar os recursos de acordo com a situação atual, 

remodelar estruturas organizacionais para criar novas oportunidades e se 

defender de ameaças competitivas. 

2012 Hodgson 
Organizações são mais que indivíduos, pois sem relações sociais e sem posições 

sociais não seriam organizações. 

2012 
Argote e 

Ren 

Complexidade social de processos de aprendizagem social exige códigos de 

comunicação comuns e aplicação coletiva de conhecimento especializado, 

tornando difícil, para os rivais, discernir a fonte da vantagem competitiva e, 

portanto, imitá-la. 

2013 
Beck e 

Wiersema 

Benefício do capital social para os gestores está no acesso ao suporte 

disponibilizado pela sua rede de relacionamentos. 

2018 
Krupskyi e 

Grynko 

Quando a empresa possui um gestor que possui características associadas à 

liderança carismática, esta característica pode impactar na capacidade da 

empresa em responder, em transformar, em aprender e em adaptar-se. 

Fonte: Autora, baseada nos autores pesquisados (2018) 

 

O Quadro 4 sintetiza que o conceito capital social é a habilidade do gestor em estabelecer 

e manter relacionamentos que o levará a ter acesso às oportunidades, facilitando implementação 

e monitoramento.  

Em prosseguimento, o ambiente de empresa familiar e longevidade são apresentados 

para, posteriormente, refletir acerca da melhor proposta de operacionalização de CDG. 
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2.5.1.3  Dimensão Capital Cognitivo 

 

Cada gestor tem um estilo distinto de pensar e resolver problemas e, no processo de 

solução de problemas e tomada de decisões, cada um tem seus hábitos e estratégias de 

pensamentos (MCKENNEY, KEEN; 1974). O processo cognitivo, ou viés de 

representatividade, pode levar a previsões simplistas as alternativas e consequências, pois faz 

com que o tomador de decisão superestime a extensão de uma situação (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1974).  

Schwenk (1984) manifesta que os processos cognitivos ocorrem em três etapas: (1) 

identificação do problema; (2) gerações alternativas estratégicas, e (3) avaliação e seleção. Em 

cada etapa, aconselha separar o processo versus o efeito. E, ao analisar os processos de 

simplificação na tomada de decisão estratégica, durante a fase de formulação de objetivos e 

identificação de problemas, sugere que podem ajudar na estabilidade da estratégia 

organizacional, garantindo que as estratégias sejam perseguidas consistentemente ao longo do 

tempo. Também insinua que a simplificação durante a fase de avaliação pode aumentar as 

chances de implementação bem-sucedida, acrescendo a confiança dos tomadores de decisão em 

uma estratégia e seu comprometimento com ela.  

Hambrick e Mason (1984) propõem um modelo de análise como as características dos 

gestores sêniores podem impactar nos resultados organizacionais. Neste estudo, são verificadas 

como as situações do ambiente e as situações organizacionais são analisadas pelo gestor. O 

modelo proposto tem, como base, a análise da situação pela cognição e pelos valores do gestor, 

base esta que é afunilada pela limitação do campo de visão, pela seleção perceptiva e pela 

interpretação. Após passar por este afunilamento de análise, o gestor terá a sua percepção 

gerencial e tomará a decisão estratégica que poderá impactar a performance da empresa. Assim 

sendo, dividem as características psicológicas e comportamentais (capital cognitivo) e 

características visíveis (capital humano) do gestor. Com relação ao capital cognitivo, 

exemplificam o conhecimento ou as suposições sobre eventos futuros, o conhecimento de 

alternativas, das consequências associadas às alternativas, aos princípios para ordenar 

consequências ou alternativas de acordo com a sua preferência. 

 Prahalad e Bettis (1986), ao estudarem a relação entre diversificação e desempenho, 

propõem que os gestores devem fazer julgamentos sobre as variáveis das decisões e revisar 

esses julgamentos à medida que novos dados cheguem. Sugerem um modelo de fundamentos 

conceituais da lógica dominante: na parte “comportamento complexo de resolução de 

problemas”, divide: (i) em simplificações cognitivas (sabedoria convencional – paradigma e 
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experiência passada e solução por analogia – jogos de xadrez de reconhecimento de padrões), 

e (ii) em vieses cognitivos disponíveis versus informação adequada. 

 Barr, Stimpert e Huff (1992) sugerem que os modelos mentais dos gestores devem 

acompanhar as mudanças do ambiente para que eles tenham uma compreensão atualizada dos 

cenários em que suas empresas operam. Os gerentes que deixam de considerar mudanças em 

suas crenças – durante os períodos de grande mudança ambiental – podem tomar decisões 

equivocadas. Os autores sugerem que os modelos mentais dos gestores são um preditor melhor 

do que as características gerenciais, sugerindo três atividades gerenciais que o modelo mental 

envolve: (1) atenção a mudanças ambientais, (2) interpretação de estímulos, e (3) associação 

entre os problemas percebidos com as soluções.  

 Walsh (1995), na perspectiva da cognição gerencial, explica que os gestores gastam seu 

tempo absorvendo, processando e divulgando informações sobre problemas, oportunidades e 

problemas, continuando a agir com base em suas estruturas de conhecimento (exatas ou não). 

Expõe, para tanto, que a cognição, no que se refere à emoção, é uma das novas direções de 

pesquisa. 

 Ocasio (1997) explica que há uma ligação explícita da cognição gerencial à canalização 

e à distribuição de atenção pelas estruturas sociais, econômicas e culturais da empresa, sendo 

que o nível da cognição individual,  o processamento da atenção está ligado ao comportamento 

individual e, no nível da cognição social, a atenção é direcionada pelo contexto da situação em 

que o tomador de decisão se encontra. Já, no nível organizacional, a distribuição da atenção 

está baseada nas estruturas econômicas e sociais da empresa.  Portanto, a cognição gerencial 

dos tomadores de decisão depende de como eles focam, ou ignoram, seletivamente sua atenção 

em certas características da organização e de seu ambiente. 

 A cognição gerencial influencia o desenvolvimento de novas capacidades (TRIPSAS; 

GAVETTI, 2000), sendo que a cognição gerencial é formada pelas crenças e modelos mentais 

que servem de base para a tomada de decisão pelo gestor, modelando a decisão estratégica e os 

resultados, incluindo respostas às mudanças do ambiente (ADNER; HELFAT, 2003). 

A ação sem reflexão é impensada; a reflexão sem ação é passiva e cada gestor precisa 

encontrar uma maneira de combinar a reflexão e a ação (GOSLING; MINTZBERG, 2003). 

A pesquisa empírica de Eggers e Kaplan (2009) sobre cognição gerencial demonstrou 

que a atenção gerencial é crucial para moldar escolhas e ações estratégicas quando as respostas 

– a um ambiente incerto – exigem investimentos dispendiosos e arriscados.  



 

37 
 

O termo cognição engloba dois significados: atividades mentais (também denominadas 

processos mentais ou operações mentais) e estruturas mentais (ou representações), de acordo 

com Helfat e Peteraf (2015). Os autores definem a capacidade cognitiva gerencial como a 

capacidade individual de um gestor de realizar uma ou mais das atividades mentais que 

compõem a cognição.  

Em seguida, no Quadro 5, são compiladas doze referências sobre capital cognitivo.  

 

Quadro 5: Referências sobre Capital Cognitivo 

Ano Autor Capital Cognitivo 

1974 
Tversky e 

Kahneman 

O processo cognitivo, ou viés de representatividade, pode levar a 

previsões simplistas. As alternativas e as consequências fazem com que o 

tomador de decisão superestime uma situação.  

1974 
McKenney e 

Keen 
Hábitos e estratégias de pensamentos. 

1984 Schwenk 

Processos cognitivos ocorrem em três etapas: (1) identificação do 

problema; (2) gerações alternativas estratégicas, e (3) avaliação e seleção 

e, em cada etapa, sugere separar o processo versus o efeito. 

1984 
Hambrick e 

Mason 

Conhecimento ou suposições sobre eventos futuros, conhecimento de 

alternativas e conhecimento das consequências associadas às alternativas, 

aos princípios para ordenar consequências ou às alternativas, de acordo 

com a sua preferência. 

1986 
Prahald e 

Bettis 

Divisão do comportamento de resolução de problemas em: (i) 

simplificações cognitivas (sabedoria convencional – paradigma e 

experiência passada e solução por analogia – jogos de xadrez de 

reconhecimento de padrões), e (ii) vieses cognitivos disponíveis versus 

informação adequada. 

1992 
Barr, Stimpert, 

Huff 

Três atividades gerenciais que o modelo mental envolve: (1) atenção a 

mudanças ambientais, (2) interpretação de estímulos, e (3) associação 

entre os problemas percebidos com as soluções. 

1995 Walsh 

Gestores gastam seu tempo absorvendo, processando e divulgando 

informações sobre problemas, oportunidades e problemas, continuando a 

agir com base em suas estruturas de conhecimento (exatas ou não). 

1997 Ocasio 

Cognição gerencial dos tomadores de decisão depende de como eles 

focam, ou ignoram, seletivamente sua atenção em certas características 

da organização e de seu ambiente. 

2000 
Tripsas e 

Gavettti 
Cognição gerencial influencia o desenvolvimento de novas capacidades. 

2003 Adner e Helfat 

Cognição gerencial é formada pelas crenças e modelos mentais que 

servem de base para a tomada de decisão pelo gestor, modelando a 

decisão estratégica e os resultados, incluindo respostas às mudanças do 

ambiente. 
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2009 
Eggers e 

Kaplan 

Atenção gerencial é crucial para moldar escolhas e ações estratégicas 

quando as respostas –  a um ambiente incerto –  exigem investimentos 

dispendiosos e arriscados. 

2015 
Helfat e 

Peteraf 

Capacidade cognitiva gerencial é a capacidade individual de um gestor 

de realizar uma ou mais das atividades mentais que compõem a 

cognição. 

Fonte: Autora, baseada nos autores pesquisados (2019) 

 

As definições do Quadro 5 demonstram que a definição de capital cognitivo é uma 

capacidade que está inter-relacionada a outras áreas do conhecimento na medida em que 

envolve a análise de modelos mentais, processo cognitivo, capacidade cognitiva. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos têm como função apresentar proposta da etapa empírica do 

trabalho de pesquisa, mostrando como a investigação foi realizada em campo para se conseguir 

responder à questão de pesquisa. No caso deste estudo, a pergunta que orienta o plano 

metodológico é: Como as capacidades dinâmicas gerenciais podem contribuir para a 

longevidade de uma empresa familiar? (grifo nosso) 

 Para cumprir o objetivo desta pesquisa, optou-se por uma pesquisa do tipo exploratório-

descritivo pois, como apresentado no capítulo de revisão da literatura (Cap. 2) deste estudo, 

trabalhos voltados ao conceito “capacidade dinâmica gerencial” são, até o momento, mais 

teóricos do que empíricos, sob o enfoque multidisciplinar a partir da perspectiva dos estudos de 

estratégia. Diante disto, justifica-se o caráter exploratório desta pesquisa. Já, o tipo descritivo 

também é contemplado porque foi adotada a estratégia de estudo de um caso, onde se buscou 

descrever como se dá o processo de decisão dos empreendedores-gestores familiar (CARNEY 

et al., 2015), e como o processo de gerenciamento influencia na longevidade da empresa 

(TÀPIES; MOYA, 2012).  

 Buchanan e Bryman (2007) alertam para alguns desafios e cuidados para as escolhas 

metodológicas em estudos organizacionais, tais como, delineamento das fronteiras e limites do 

objeto de pesquisa, perfil multidisciplinar e multiparadigmático, e a criatividade metodológica. 

Estes aspectos são especialmente úteis, em se tratando de uma pesquisa com conceito central 

que ultrapassa uma área de estudos: em nível individual, a capacidade dinâmica gerencial passa 

por áreas de gestão organizacional, estratégia, sociologia, e psicologia social, pelo menos. 

 Foi escolhida abordagem qualitativa para esta pesquisa porque: a) o campo é composto 

por uma empresa familiar, e o sujeito de pesquisa são gestores-empreendedores, tomadores de 
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decisão estratégica (BRYMAN, 2000); b) o objeto de pesquisa está relacionado à narrativa dos 

gestores sobre eventos ocorridos ao longo da trajetória empresarial que, segundo Langley 

(1999) e Gehman et al. (2018), corresponde ao raciocínio processual de pesquisa; e c) os dados 

qualitativos têm pontos fortes específicos para processos estratégicos por causa de sua 

capacidade de captar fenômenos em evolução temporal em detalhes ricos, algo que é difícil de 

fazer com metodologias baseadas em pesquisas quantitativas ou bancos de dados de 

arquivamento de dados, e que tendem a oferecer uma visão superficial dos processos 

(LANGLEY; ABDALLAH, 2011). 

 Neste contexto, a pesquisa do tipo qualitativa descreve a experiência dos sujeitos da 

pesquisa, com o objetivo de analisar se a teoria se observa no caso estudado (RYNES, 

GEPHART, 2004).  

O campo escolhido para realização desta pesquisa é composto de 1 (uma) empresa 

familiar brasileira, de capital fechado, atuante na indústria de equipamentos médico-

hospitalares, na qual é permitido o acesso à empresa e aos gestores para identificação das 

dimensões da capacidade dinâmica gerencial. Esta empresa foi escolhida por ter 30 (trinta) anos 

de existência, para que se possa analisar o fenômeno da longevidade da empresa, considerando 

conjunturas externas, como concorrência e crises econômicas, na tomada das decisões 

gerenciais. 

 Uma vez que a empresa estudada é familiar, fundada por um casal, cujo filho está no 

comando da empresa atualmente, os membros da família tornam-se o principal sujeito de 

pesquisa, seguido de funcionários que acompanharam a trajetória da empresa.  Estes sujeitos 

foram escolhidos por caracterizarem a capacidade gerencial e por terem poder de decisão 

estratégica, de maneira direta ou indireta.  

 Segundo Bryman (2000), uma pesquisa qualitativa, baseada em entrevistas e análise de 

documentos, fundamentalmente, é chamada de “Tipo 3” segundo o grau de envolvimento com 

o ambiente e sujeito de pesquisa. As entrevistas seguiram o padrão semiestruturado por 

investigarem a relação entre as três dimensões do constructo “capacidade dinâmica gerencial”, 

a saber: capital humano, capital social e capital cognitivo (ADNER; HELFAT, 2003), decisão 

estratégica (CARNEY et al., 2015), e longevidade da empresa familiar (TÀPIES; MOYA 

2012). 

 Helfat e Martin (2015) sugerem abordagem de Hambrick e Mason (1984) para pesquisa 

de resultados organizacionais como reflexo de seus gestores tomadores de decisões, os quais 

nomeiam “alto escalão”. Hambrick e Mason (1984) chamam atenção para estudos sobre 
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processos estratégicos descolados das pessoas envolvidas e centrados em fluxo de informações 

e decisões; ao contrário disto, os autores propõem um foco na relação dos resultados 

organizacionais a partir das crenças e bases cognitivas dos agentes com poder de tomada de 

decisão, apontando, para isto, a necessidade de abordagens multidisciplinares de modelo 

empírico para pesquisas. Apesar de modelos predeterminados não serem condizentes com 

abordagens qualitativas processuais, o conhecimento deste pode ser útil para orientar um roteiro 

semiestruturado de questões. 

 

3.1 ESTUDO DE CASO ÚNICO 

 

O principal objetivo da presente pesquisa é entender, e não mensurar, como a capacidade 

dinâmica gerencial contribui com a longevidade de uma empresa familiar. A estratégia de 

pesquisa eleita foi o estudo de um único caso para entender “como” a capacidade dinâmica 

gerencial pode influenciar a longevidade empresarial a partir das decisões estratégicas. O 

escopo do estudo do caso é uma pesquisa empírica que investiga os fenômenos empresariais 

(decisões da gestão) e seus reflexos na longevidade (YIN, 2010).  

Para orientar o estudo de caso único, apresenta-se o Protocolo de Pesquisa que este estudo 

seguiu: 

 

3.1.1 Protocolo de Pesquisa do Estudo de Caso Único 

 

Com o objetivo de legitimar a pesquisa qualitativa do estudo de caso individual com 

credibilidade, confiabilidade, transferibilidade, confirmabilidade e, para manter uma cadeia de 

evidências que possibilite testar os resultados apresentados (EISENHARDT, GRAEBNER, 

2007; GAYA, SMITH, 2016), foi estabelecido um Protocolo do Estudo do Caso que especifica 

as etapas da pesquisa (BRERETON et al., 2008; EISENHARDT, 1989; SIGGELKOW, 2007; 

TELLIS, 1997) para demonstrar o rigor do estudo. 

 

3.1.1.1 Objetivos da pesquisa 

O objetivo principal deste estudo de caso é identificar como, em uma empresa familiar, a 

capacidade dinâmica gerencial pode contribuir com a longevidade empresarial. 

Os objetivos secundários são: (a) traçar a trajetória da empresa familiar estudada, com 30 

(trinta) anos de existência, destacando os eventos empresariais e as decisões estratégicas que 

influenciaram na longevidade empresarial; (b) identificar qual a contribuição das capacidades 
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dinâmicas gerenciais nas decisões estratégicas tomadas pelos gestores; (c) destacar as 

influências das dimensões do capital humano, social e cognitivo nas decisões estratégicas com 

reflexos para a longevidade das empresas. 

 

3.1.1.2 Justificativa para a estratégia ser estudo de caso único 

De acordo com Siggeklow (2007), o estudo de caso único proporciona dados convincentes para 

testar teorias, desde que a empresa estudada possua características ou atributos necessários para 

anteder aos objetivos do estudo. A escolha do caso foi uma estratégia para realizar o fenômeno 

proposto em profundidade, uma vez que não foram encontrados, na literatura nacional e 

internacional, estudos empíricos que tenham avaliado o conceito de capacidade dinâmica 

gerencial de forma tridimensional simultânea e integrada, como um constructo de segunda 

ordem. Para esta pesquisa, a atuação do gestor é vista como uma capacidade empresarial 

influenciadora do desempenho organizacional e, consequentemente, seu tempo de 

sobrevivência. 

 

3.1.1.3 Procedimentos da pesquisa 

Os sujeitos de pesquisa analisados foram o casal fundador e o filho sucessor, além de 

funcionários que têm acompanhado a trajetória da empresa e desempenharam papel de destaque 

na história da empresa. 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado e foram realizados pela Autora em datas 

e horários preagendados na empresa objeto de estudo. Os testes de função executiva foram 

orientados e aplicados por uma neuropsicóloga, também em datas e horários preagendados na 

empresa. Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento (Apêndice A). 

 

3.1.1.4 Coleta de Dados  

(a) Entrevistas  

Dado que a entrevista qualitativa é uma via de acesso para apreender o ponto de vista e 

a experiência dos entrevistados (POUPART et al., 2012), foi elaborado um modelo conceitual, 

a partir da pergunta de pesquisa para identificar os constructos que nortearam as entrevistas 

(EISENHARDT, 1989). Ver Figura 2. 
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Figura 2: Constructo que nortearam as entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela autora, 2019. 

 O roteiro de entrevistas (Apêndice B) foi elaborado com base na revisão da literatura 

sobre Capacidade Dinâmica Gerencial e suas dimensões; os pontos colocados por Hambrick e 

Mason (1984) sobre os efeitos organizacionais vindos de decisões estratégicas e as sugestões 

de De Massis e Foss (2018) sobre pesquisa no ambiente de empresas familiares.  

 

(b) Documentos  

Os dados analisados por meio de documentos, foram acessados pelos bancos de dados da 

Receita Federal do Brasil e da Junta Comercial do Estado de São Paulo, e notícias veiculadas 

pela mídia sobre a empresa em estudo. 

(c) Testes neuropsicológicos 

Além das entrevistas e das análises de documentos, a coleta de dados contou com a 

parceria de uma profissional da neuropsicologia para realização de testes cognitivos como o 

objetivo de mapear a capacidade de raciocínio, cálculo e planejamento e, com isto, obter maior 

confiabilidade no levantamento do capital cognitivo. A avaliação neuropsicológica é uma 

estratégia investigativa destinada a identificar, a obter e a proporcionar dados e informações 

sobre o funcionamento mental dos sujeitos (WINOGRAD et al., 2012). 

Os testes aplicados foram: Bateria Psicológica para avaliação da atenção – BPA Editora 

Vetor (RUEDA, 2013); Escala de Inteligência Wais (Escala de Inteligência Wechsler para Adultos) 

e o Teste dos Cinco Dígitos (SEDÓ; DE PAULA MALLOY-DINIZ, 2017). 

Longevidade 

Capacidade dinâmica 

gerencial 

Capital humano Capital social Capital 

cognitivo 

Decisões estratégicas 
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3.1.1.5 Análise  

Mediante transcrição de dados das entrevistas e de documentos, a análise de dados utilizou o 

método de análise textual interpretativa, em princípio pela técnica de análise proposta por Flores 

(1994), cujas etapas sugeridas são:  

 

1. Redução dos dados: separação dos elementos relevantes e significativos 

(considerando as unidades em função dos temas abordados), identificação e 

classificação dos elementos (codificação) e agrupamento. 

Na separação dos elementos relevantes e significados, foram considerados os itens 

mencionados nos Quadros 6, 7 e 8.  

 

Quadro 6: Itens observáveis sobre Capital Humano 

Dimensão Capital Humano 

1. (Idade) Avaliar se os gestores mais jovens são mais inclinados às estratégias arriscadas que os gestores 

mais seniores. Riscos a serem considerados: diversificação, inovação de produtos e alavancagem 

financeira. 

2. (Experiência / Background) Avaliar se os gestores seniores que tiveram experiência prévia em áreas 

administrativas e operacionais apresentam maior grau de adaptabilidade às mudanças externas do 

ambiente. 

3. (Experiência / Background) Avaliar se os gestores seniores que tiveram experiência prévia em outras 

empresas se tendem a fazer mais mudanças nos procedimentos e na organização. 

4. (Experiência / Background) Avaliar se os gestores que passaram suas carreiras inteiras em uma única 

empresa se possuem perspectivas limitadas quanto á diversificação. 

5. (Experiência / Background) Avaliar se os gestores que fizeram suas carreiras em uma única empresa 

impactam na estabilidade ao longo prazo das relações internas e externas (clientes e fornecedores). 

6. (Educação formal) Avaliar como os gestores que não possuem uma formação técnica específica, 

lidam com a complexidade administrativa-financeira e com o planejamento e coordenação das 

equipes. 

7. (Educação formal) A educação formal indica o conhecimento e a base de habilidades de um gestor?  

8. (Educação formal) A origem socioeconômica influencia no grau de educação formal? 

9. (Raízes socioeconômica) A origem socioeconômica de um gestor é um indicador dos valores?  

10. (Personalidade) Como os traços de personalidade (idade, gênero, status familiar, geração, introvertido 

/ extrovertido, estabilidade emocional, empatia, inteligência emocional) dos gestores afetam o design 

organizacional da empresa? 

11. (Personalidade) A extroversão e a afabilidade dos gestores afetam a longevidade da empresa? 

Fonte: Extraído de Hambrick e Mason (1984), e De Massis e Foss (2018). Tradução nossa. 

 

 
Quadro 7: Itens observáveis sobre Capital Social 

 

Dimensão Capital Social 
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1. Quais são os mecanismos pelos quais o capital social é formado? Existem diferenças entre capital 

social interno e externo? 

2. Como os gestores obtêm acesso a recursos e a informações mediante suas relações sociais? 

3. O capital social é utilizado para estabelecer laços de cooperação com outras empresas? 

4. O capital humano influencia na formação do capital social? 

Fonte: Extraído de Coleman (1988) e De Massis e Foss (2018). Tradução nossa. 

 

 
Quadro 8: Itens observáveis sobre Capital Cognitivo 

 

Dimensão Capital Cognitivo 

1. Como os gestores tomam decisões em termos de considerar, em conjunto, mecanismos de 

coordenação, mecanismos de comunicação, delegação de decisões autoridade, incentivos, 

formalização e tamanho. 

2. Como as características dos gestores influenciam a tomada de decisão? 

3. Como os gestores implementam a execução da estratégia (tarefas, escolha da equipe, controle dos 

resultados, monitoramento)? 

4. Quais são as principais fontes de vieses cognitivos dos gestores? 

Fonte: Extraído de Massis e Foss (2018). Tradução nossa 

 

2. Disposição dos dados: transformação e disposição, e  

3. Obtenção e verificação das conclusões: processo para extrair conclusões e 

verificação das conclusões. 

 

3.1.1.6 Validade  

A técnica utilizada na presente pesquisa foi o modelo lógico que estipulou, em sequência linear, 

o encadeamento de eventos desde a fundação da empresa até data da pesquisa, analisando-se a 

causa-efeito. O modelo lógico rastreou, em ordem cronológica, os principais eventos da 

empresa ao longo de sua existência, as decisões que foram tomadas e quais foram os seus efeitos 

na vida empresarial (YIN, 2010). 

 

3.1.1.7 Limitações do estudo  

Os testes neuropsicológicos foram realizados somente com o Filho e com a Diretora 

Industrial porque os Fundadores não aceitaram fazê-los. 

 

3.1.1.8 Cronograma 

O cronograma da pesquisa seguiu a ordem cronológica: 

1. Entrevista não estruturada com o Fundador; 
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2. Preparação dos materiais para os testes de função com a neuropsicóloga; 

3. Preparação do roteiro de entrevista semiestruturada para os Fundadores e Filhos; 

4. Preparação do roteiro de entrevista semiestruturada para os principais funcionários que 

participaram da trajetória empresarial; 

5. Agendamento das entrevistas a serem realizadas na sede da empresa localizada no 

interior do Estado de São Paulo; 

6. Realização das entrevistas semiestruturadas na sede da empresa, localizada no interior 

do Estado de São Paulo; 

7. Realização dos testes neuropsicológicos como o Filho e a Diretora Industrial na sede da 

empresa localizada no interior do Estado de São Paulo; 

8. Transcrição das entrevistas; 

9. Análise dos dados das entrevistas; 

10. Análise dos resultados das Avaliações Neuropsicológicas. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO CASO ÓRION 

 

A empresa Órion (nome fictício), objeto da pesquisa, atua no setor de fabricação de produtos 

médicos (eletromédicos e ginecologia), com sede no interior de SP, e CNAE principal 32.50-

7-05: fabricação de materiais para medicina e odontologia. 

 A empresa foi fundada em 1988 por um casal, aqui tratados como “Casal Fundador”, 

“Fundador” e “Fundadora” (nomes fictícios), e foi pioneira na fabricação de aparelhos 

ginecológicos descartáveis. O Casal Fundador foi atuante na condução dos negócios e sempre 

foram os sócios majoritários (mais de 80% do capital social).  

 Em 2014, a empresa recebeu aporte de investimento de um fundo e foi transformada em 

sociedade anônima de capital fechado. Após o ingresso deste sócio investidor, o Casal Fundador 

passou a deter 55% das ações ordinárias, com direito a voto. Desde 2014, o Fundador é o Diretor 

Presidente e o Presidente do Conselho de Administração da Empresa e a Fundadora é membro 

do Conselho de Administração. O Filho do Casal Fundador, atualmente, ocupa o cargo Diretor 

de Operações desde 2014 (“Filho – nome fictício). 

A empresa tem trajetória empresarial longeva e bem-sucedida até o momento. Atuando 

no mercado médico-hospitalar de forma ininterrupta desde 1988, possui mais de 100 
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funcionários e, recentemente, adquiriu um concorrente localizado na região sul do Brasil. Da 

linha de produtos inicial de espéculo vaginal descartável, a empresa ampliou a produção de 

produtos na área de ginecologia e também acrescentou outros produtos, tais como: citologia 

líquida, produtos eletromédicos, kits hospitalares para curativo, sutura, proctologia e outros.  

A empresa e os sujeitos de pesquisa tiveram seus nomes alterados para manter o sigilo 

e discrição da família proprietária da empresa. Além desta breve apresentação da empresa, serão 

analisadas as entrevistas realizadas, sendo destacados os eventos estratégicos, frutos dos 

processos de decisão da Família e chaves para a longevidade empresarial, para que se possa, ao 

mesmo tempo que o caso é contado, pontuar as dimensões das capacidades dinâmicas 

gerenciais:  Capital Humano (KH), Capital Social (KS), e Capital Cognitivo (KC). 

 

4.1.1 Trajetória da empresa: os eventos estratégicos os processos de decisão da Família  

 

a) Evento estratégico 1: O Início 

 

 O Fundador é médico formado pela Universidade de São Paulo, em 1977, com 

especialização em clínica médica e ginecologia (KH) e, quando se formou, começou a clinicar 

na cidade de Guarulhos, SP, pois um conhecido o chamou para atender em um consultório (KH 

e KS).  Neste período profissional, o Fundador atendia as pessoas que estavam progredindo na 

vida e que tinham condição financeira para pagar um médico como por exemplo, feirantes e 

comerciantes da região.  Naquela época, não existiam, ainda, os planos de saúde e o Fundador 

era um tipo “médico da família”, atendendo às necessidades das famílias, cobrando um preço 

que as pessoas podiam pagar (KC). 

As pessoas eram atendidas sem prévio agendamento e, por ordem de chegada, pois eram 

trabalhadores que não tinham a cultura de agendamento, mas sim de procurar assistência médica 

depois de suas atividades profissionais. O Fundador, em início de carreira, morava em São 

Paulo e viajava até Guarulhos, começando a atender entre 8 e 9 horas e estendia até às 22 ou 23 

horas (KH). Para quem não podia pagar cirurgias e procedimentos a vista, o Fundador fazia um 

parcelamento, e o paciente pagava parcelado, por exemplo, um parto podia ser pago em 12 ou 

24 vezes.  O Fundador diz que era um “Doutor Consulta” da época (KC). 

Segundo o Fundador: 

aquele consultório era uma loucura, as pessoas iam chegando e aguardando o 

atendimento. E quem me procurava? Era a esposa de um feirante que tinha condições 

de me pagar, mas não tinha um plano de saúde porque ainda não existia, ou existia 

para as pessoas muito ricas, e que queria um acompanhamento mais personalizado de 
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sua gestação. Então eu fazia um carnê e mensalmente o marido vinha me pagar 
(informação verbal)1.  
 

Já a Fundadora é graduada em Direito e em Serviço Social (KH) e, no início de carreira, 

trabalhou no BADESP - Banco de Desenvolvimento, na área de serviço social (KH), tendo 

deixado de trabalhar, quando teve seus dois filhos (KH). Nesta época, quando a Fundadora já 

estava em casa, cuidando da família, o Fundador, cansado, chegava de Guarulhos e se queixava 

que a enfermeira não tinha agilidade para lavar e higienizar os espéculos vaginais, o que 

atrapalha a sua rotina de trabalho (KC). Segundo o Fundador: 

lavar os espéculos no tumulto de pacientes aguardando na sala de espera era uma perda 

de tempo, além do que as enfermeiras não higienizavam direito e eu tinha que checar 

antes de usar. E também era muito incômodo, principalmente para uma gestante, 

utilizar um espéculo de metal (informação verbal)2. 

 

E, em um destes momentos de queixa, comentou com a Fundadora que seria muito útil 

para o seu dia a dia se tivesse um espéculo vaginal descartável, por ser mais prático e higiênico 

com a eliminação de lavagens e esterilizações (KC), além de ser mais confortável para a 

paciente, pois o espéculo de metal incomodava a paciente durante o uso. A Fundadora, por sua 

vez, incentivou-o a procurar alguém para fazer o molde (KC):  

E ele, cansado reclamando dos espéculos, eu falei: ótimo, vamos em busca disso. E 

fui no mercado para ver se tinha o espéculo descartável, encontrei o espéculo 

americano, descartável. Mas a importação, naquela época, era muito difícil, e, 

também, o modelo usado nos Estados Unidos é diferente do nosso, usado aqui 

(informação verbal)3. 

 

O Fundador, mesmo com o incentivo da Fundadora, explicou que não era tão simples, 

já que era necessário achar: (1) uma pessoa de confiança para não roubar a ideia, já que não 

existia patente da invenção; (2) a pessoa que fosse capaz de fazer o molde e, (3) quem faria a 

injeção do plástico no material com qualidade, visto que seria um produto médico, “um 

segmento fortemente regulado pela ANVISA” (KC). E juntos, o Casal Fundador, segundo a 

Fundadora, “saímos na rua para procurar alguém que pudesse desenvolver o produto, passar do 

metal para o descartável, de plástico” (informação verbal)4. 

Sobre este evento do incentivo da Fundadora, de ter apoiado a ideia do Fundador, o 

Filho mencionou em sua entrevista que: 

As pessoas geralmente atribuem a Órion a invenção do meu Pai. Mas a história não é 

essa, a história é… e ele mesmo conta, ele fala: ‘Eu estava contente por terem 

inventado o produto’. Porque ele fala: ‘Eu estava contente por ter tido a ideia’. A 

minha Mãe é a pessoa que comprou a ideia, incentivou eles a:’Vamos atrás disso’. 

                                                           
1 Informação verbal do Fundador. 
2 Idem 
3 Informação verbal da Fundadora. 
4 Informação verbal do Casal Fundador 
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Que pegou o produto embaixo da mesa, foi bater lá na porta do Einstein, do Fleury 
(informação verbal)5. 
 

E, assim, com a ideia e com o incentivo da Fundadora (KC), o Fundador desenhou, criou 

o espéculo vaginal descartável (KC) e, o próximo passo, seria buscar quem iria fazer o molde 

e a injeção de plástico.  

Conversando com amigos próximos (KS), o casal Fundador visitou várias empresas até 

que chegaram até uma empresa que fabricava utilidades domésticas, localizada na Zona Norte 

de São Paulo, que fabricou o primeiro molde do espéculo vaginal descartável (KC). Foram 

vários testes e tentativas até chegar ao molde que o Fundador julgou estar pronto para receber 

a injeção de plástico. Esta mesma empresa que produziu o primeiro molde, também fez a 

injeção de plástico, pois, a qualidade da injeção era importante porque não podia ter qualquer 

aresta, pois era um equipamento médico que seria introduzido em pacientes (KC). Esta pessoa 

que fabricou o primeiro molde, seguiu prestando serviços de injeção plástica para a Órion e, 

depois de não ter tido sucesso no seu negócio de utilidades domésticas, procurou o Fundador 

que o contratou e há mais de 16 (dezesseis) anos é funcionário da empresa, na função de gerente 

de injeção (KH). 

Neste início da empresa, percebem-se atuações do capital humano, capital social e 

cognitivo do Casal Fundador, e sua importância para o processo decisório de investir em uma 

ideia que virou um produto. Ver Apêndice C. 

 

b) Evento estratégico 2: A introdução do produto no mercado 

 

 Após aproximadamente 02 (dois) anos desenvolvendo o produto, finalmente o molde e a 

injeção plástica deram certo e foram fabricados os primeiros espéculos vaginais descartáveis 

(KC) e a empresa foi constituída, formalmente, pelos Fundadores em 1988. 

Com o molde do espéculo pronto, o que possibilitaria a produção em massa dos espéculos, 

a Fundadora começou a trabalhar na empresa com a área de vendas (KH), sendo que o Fundador 

seguiu trabalhando em sua clínica médica (KH). A Fundadora, em sua entrevista, explicou:  

Nós começamos a empresa na minha na sala, onde o nicho da minha sala era o 

escritório, e o lavabo era o estoque. E a gente punha no Correio, levava, essas coisas, 

e eu contratei uma pessoa que está, até hoje na empresa, ela era empregada da família. 

E daí eu disse: Bom, a única pessoa que eu posso colocar aqui dentro para fazer um 

serviço, é a Colaboradora B. Então ela começou. Enquanto eu ia no Correio, no banco, 

essas coisas, visitar cliente, a Colaboradora B começou a atender os telefones, né. E 

assim foi o começo de tudo (KC) (informação verbal)6. 

                                                           
5 Informação verbal do Filho 
6 Informação verbal da Fundadora. 
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A Fundadora começou com o telemarketing, mas as vendas não emplacavam, pois os 

distribuidores não aceitavam comprar o produto porque não o conheciam. Então, a Fundadora 

teve a ideia ou, como diz o Fundador, “teve a audácia” de entrar no Laboratório Fleury, com o 

produto em mão, apresentar-se, sem qualquer intermediário ou representante e conseguiu fazer 

a primeira venda (KC). 

Depois desta vitória de ter introduzido o espéculo no Laboratório Fleury, a Fundadora, 

cujo pai era médico, disse na entrevista: 

Eu sempre achei que a indústria farmacêutica era um ótimo cliente. Olha que coisa. 

Porque meu pai ganhava brindes da indústria farmacêutica... Então eu tinha, assim: o 

dia que eu fizer alguma coisa, eu vou fazer com a indústria farmacêutica. E parece 

incrível, isso, né, é uma coisa que não dá nem para explicar. Quando surgiu o 

espéculo: como que vou divulgar? Eu não tive dúvida, quem vai divulgar é a indústria 

farmacêutica, ela vai fazer esse trabalho para mim. Eu vou... ela vai entregar para o 

médico, o espéculo descartável, como brinde, né, e a ideia vai disseminar (KC) 

(informação verbal)7. 

 

E, seguindo a estratégia de se aliar à indústria farmacêutica para divulgar o espéculo 

(KC), a Fundadora começou a contatar as indústrias até chegar na Pfizer, que estava lançando 

um creme vaginal de uso único. Conversando com o vendedor da Pfizer, a Fundadora conseguiu 

fazer a primeira venda grande de 4.000 unidades e comentou: “Naquela época, foi a primeira 

venda que a gente fez, quatro mil unidades. Nós não tínhamos dinheiro, a Pfizer, imagina, ela 

adiantou o dinheiro para nós, para desenvolver aquela quantidade de espéculos” (KC) 

(informação verbal)8.  

Outra estratégia de venda implementada pela Fundadora foi negociar 30.000 espéculos 

de graça para uma indústria, em troca do mailing de médicos (KC), o que potencializou o 

telemarketing da empresa. Além disto, esta empresa, por cinco anos, comprou 150.000 

espéculos e mais de 1 milhão de luvas da empresa. 

O Fundador, mesmo exercendo a medicina em sua clínica, coordenava o processo de 

produção dos espéculos – que era totalmente terceirizado –, zelando pela qualidade e pelo 

cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos, possuindo bom relacionamento com os 

prestadores de serviços (HK). 

Aproximadamente após 10 (dez) anos do início da empresa, quando os planos de saúde 

começaram a entrar no mercado, o Fundador percebeu que o negócio de cobrar seus honorários 

médicos de forma parcelada, no carnê, perderia o atrativo e ele teria uma queda de clientela 

(KC): “Quando vi que os planos de saúde entrariam no mercado, percebi que o meu negócio de 

                                                           
7 Idem 
8 Informação verbal da Fundadora. 
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carnê iria naufragar e também estava cansado de viajar todos os dias para Guarulhos e resolvi 

me dedicar exclusivamente à empresa” (KC) (informação verbal)9.  

Quando o Fundador decidiu se dedicar exclusivamente à empresa, fez uma pós-

graduação em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas porque “precisava 

aprender sobre gestão, eu era um médico, não tinha a mais absoluta visão, ideia sobre gestão” 

(KH) (informação verbal)10. 

Além disto, outro motivo que levou Fundador a se dedicar exclusivamente à Órion foi 

a empresa, que estava crescendo e porque “a Fundadora vendia, e muito bem, mas sem se 

preocupar como entregar, então precisava organizar a produção, que era totalmente terceirizada, 

a qualidade e a logística” (KC) (informação verbal)11.  

O Filho mencionou que: 

a minha mãe tem uma veia extremamente comercial, mas zero conhecimento de 

gestão. A minha mãe é daquelas que não consegue pensar amanhã. E foi isso que fez 

a empresa nascer, se não fosse isso, não tinha nascido. Mas aí o meu pai sabendo 

disso, foi se dedicar a ser um gestor de verdade. Então, foi estudar MBA (informação 

verbal)12. 

 

Assim, o Fundador, juntamente com a Fundadora, passou a se dedicar exclusivamente 

à empresa, sendo que o Casal Fundador permaneceu à frente dos negócios até 2014, sendo que, 

atualmente, fazem parte do Conselho de Administração da Órion. 

Nesta fase de introdução do produto no mercado, os capitais humano, social e cognitivo 

do Casal Fundador foram decisivos para o processo decisório de procurar a indústria 

farmacêutica, que tem uma grande carteira de clientes, para introduzir o espéculo vaginal 

descartável no mercado. Ver Apêndice D. 

 

c) Evento estratégico 3: A expansão  

 

Segundo o Fundador, a empresa teve dois divisores de águas. 

O primeiro foi, em 1998, quando o Ministério da Saúde lançou uma campanha de 

prevenção do colo de útero para todo o país, um dia, a empresa recebeu um telefonema de 

cotação para compra de 1 milhão de kits para os exames. O Fundador, que diz ser 

                                                           
9 Informação verbal do Fundador. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Informação verbal do Filho. 
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“superconservador”, disse para a Fundadora que era “um trote, uma bobagem” (KC) 

(informação verbal)13.  

Contudo, a Fundadora retornou à ligação:  

Falei o que ela queria, kit, para uma campanha de prevenção de câncer de colo uterino. 

Na época que o Serra era Ministro.  Daí eu falei: eu posso ir para, aí, hoje. Ela disse, 

assim: então venha. Quando eu cheguei, lá, tinha uma reunião dos que estavam 

bolando a campanha, e ela falou assim: é isso que nós queremos. Você tem condições 

de fornecer? Não tinha. Mas eu falei: tenho. (KC) (informação verbal)14 

 

Quando a Fundadora retornou de Brasília, como já havia um novo molde que estava 

ficando pronto, disse ao Fundador “Bom, vamos lá, não podemos perder a oportunidade” 

(informação verbal)15. E o Casal Fundador, juntos, decidiu que iria “dar um jeito” (informação 

verbal)16. Logo depois desta visita à Brasília, teve uma feira, na qual a Fundadora procurou 

todos os fabricantes dos componentes do kit da América do Sul e negociava nestes termos:  

 

Sair uma campanha, não sei se vai sair, mas parece que vai. Eu quero 

que vocês produzam 100 mil peças. Garantam para mim. Se a campanha 

sair, eu vou comprar de você. Se não sair a campanha, vocês, cada um 

de vocês, ficam com as suas 100 mil peças, é o prejuízo que vocês vão 

ter” (CK) (informação verbal)17. 

 

A licitação saiu, aumentando a quantidade de kits de 1 milhão para 5 milhões, e somente 

a Órion tinha condições de vencer porque conseguiria entregar o kit completo e acabou saindo 

vencedora. Para atender a esta licitação, a empresa importou 4 milhões de escovas dos Estados 

Unidos. 

Sobre esta licitação, o Filho comentou na entrevista sobre esta campanha do Ministério 

da Saúde: 

Foram cinco milhões de kits. E, na época, a empresa devia vender, sei lá, 100 mil 

espéculos. E, de repente, vendeu cinco milhões. Então assim, se não fosse a minha 

mãe, provavelmente não teria acontecido. A minha mãe sem saber falar inglês, 

importou containers de um produto da China, fechou produção na Argentina, no 

Uruguai, nos Estados Unidos. É uma coisa que o meu pai jamais seria capaz de fazer. 

Se não fosse esse espírito superaventureiro da minha mãe e comercial. E ela não se 

preocupa com o amanhã, se preocupa com o agora (informação verbal)18.  

 

Sobre o Fundador, o Filho disse que “é uma pessoa muito mais cautelosa” (KC) 

(informação verbal)19. 

                                                           
13 Informação verbal do Fundador. 
14 Informação verbal da Fundadora. 
15 Idem. 
16 Informação verbal do Casal. 
17 Informação verbal da Fundadora. 
18 Informação verbal do Filho. 
19 Idem. 
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O segundo divisor de águas da empresa, de acordo o Fundador, foi quando o Ministério 

da Saúde repetiu a licitação em 2001 com a compra de mais 4 milhões e, novamente, a Órion 

foi a vencedora, pois não havia outros licitantes que poderiam entregar os kits.  

Nessa licitação, dado que a empresa não tinha estoque e não tinha capital de giro, o 

Fundador tomou duas decisões: (1) informar ao Ministério da Saúde que seria necessário um 

adiantamento de dinheiro para pagar os fornecedores da Órion (KC) e, (2) contatar um amigo 

que morava em Nova Iorque, Estados Unidos, solicitando ajuda para importar espéculos (KS, 

KC). E, mesmo sendo atípico, o Ministério da Saúde adiantou um valor para a empresa pagar 

os fornecedores e autorizou que parte dos espéculos fosse importado dos Estados Unidos, 

mesmo sendo de um modelo diferente do que se usava no Brasil. 

Nesta licitação, a empresa teve problemas com o fornecedor de luvas que foi interditado 

pela Polícia. Segundo o Fundador: 

Foi um problemão porque nossa atividade é regulamentada pela 

ANVISA que é muito rígida e saímos, eu e a Fundadora, à noite para 

resolver a questão. O que aconteceu foi que era tarde na noite e a Polícia 

viu a empresa com a luz acessa e um monte de gente trabalhando e 

achou estranho (informação verbal)20.  

 

Deste evento, o Fundador “tirou uma lição”: a empresa já tinha preocupação de ter 

certificados ISO mas, depois deste episódio, a empresa passou a “investir na área de qualidade, 

de certificações pois, o negócio não poderia ficar à mercê de uma fiscalização” (KC) 

(informação verbal)21. 

O resultado financeiro positivo desta licitação de 2011 foi utilizado pelos Fundadores 

para fluxo de caixa e investimentos na Órion. Foi com este recurso que a primeira sede da 

empresa, localizada na zona Oeste de São Paulo, foi comprada, permitindo internalizar a 

produção, que era totalmente terceirizada. Também foram feitos investimentos em 

equipamentos e na montagem da área de vendas via distribuidores, pois, que até então, área de 

vendas era somente por telemarketing (KC).  

Nesta fase de introdução do produto no mercado, os capitais social e cognitivo do Casal 

Fundador foram decisivos para o processo decisório de aceitar um desafio maior que a 

capacidade produtiva da empresa e por terem conseguido entregar, cumprir as licitações de 

1998 e 2001 do Ministério da Saúde. 

 

                                                           
20 Informação verbal do Fundador. 
21 Idem. 
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d) Evento estratégico 4: A diversificação  

 
 Após a compra da sede própria da empresa, o Fundador explicou que: 

[...] mas quando nós iniciamos, nós éramos os únicos. Na medida em que o tempo 

passou e os concorrentes foram chegando, nós percebemos que havia uma 

comoditização do produto e nós aí sim então fomos para as outras áreas em busca de 

produtos de maior valor agregado. Isso é claro, esse movimento foi feito para isso e 

por isso e embora outras áreas, elas nunca deixaram de ser saúde da mulher (KC) 

(informação verbal)22.  

 

Então, o Fundador, pensando em como ter uma empresa longeva, percebeu que a Órion: 

precisava de uma ponte para o futuro porque a empresa não poderia atuar somente no 

segmento de produtos commodities (KC). Assim, há aproximadamente 15 anos atrás 

(sic), comecei a procurar um produto com valor agregado e, em 1996, conversando 

com aquele meu amigo que reside nos Estados Unidos que me ajudou na licitação de 

2001, arrumando os espéculos para importarmos, me apresentou para uma empresa 

norte-americana e conseguimos ser representante comercial de um método de exame 

de citologia em base líquida (KC) (informação verbal)23. 

 

O contrato celebrado com a empresa que fabricava o kit de citologia em base líquida, 

segundo o Fundador: 

Tinha vigência de 05 anos, mas teve vigência por 12 anos, sem qualquer formalização 

por escrita, sem exclusividade, sem dever de cota de compra anual mínima e eu nunca 

me preocupei porque eu não acredito em contratos, eu acredito na confiança e nunca, 

nunca tivemos qualquer tipo de problema. E, pensando assim, na confiança 

empresarial, prevendo que o mercado brasileiro em algum momento poderia não ter 

mais demanda pelo exame de citologia em base líquida, pois o custo do exame não 

era acessível à rede pública e, ainda, o dólar poderia estourar e inviabilizar a 

importação, inclusive, para a rede particular, procurei a empresa e propus para 

começarmos a produzir no Brasil. Foram vários meses de negociações e, no fim, a 

empresa não teve interesse em ter um negócio aqui no Brasil (KC) (informação 

verbal)24. 

 

Segundo o Fundador, este produto:  

Foi muito importante para a Órion porque alavancou a empresa e, como a vocação da 

Órion é cuidar da saúde da mulher, a empresa passou a diversificar, passando a 

produzir a partes do material utilizado neste exame. E a empresa foi avançando aos 

poucos na produção dos do kit de citologia em base líquida e em 2013/2014 com a 

alta do dólar, a Órion já tinha iniciado o processo de produção integral do kit, com 

engenharia reversa, e este produto alavancou a empresa (KC) (informação verbal)25. 

 

Com a internalização da produção dos espéculos, em 2001, e com a produção do kit de 

citologia em base líquida, a empresa aumentou seu quadro de funcionários, sendo que 04 

(quatro) destes funcionários – que foram contratados entre 2001 e 2003 – e que permanecem 

até hoje na empresa, foram entrevistados (denominados Colaborador “A”, “C”, “E” e “F” para 

manter o sigilo nos nomes).  

                                                           
22 Idem. 
23 Idem. 
24 Informação verbal Fundador. 
25 Idem 
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O Colaborador “A” disse que gosta de trabalhar na empresa, do ambiente e do 

tratamento do Casal Fundador aos funcionários:  

Eu gosto do ambiente e assim, do tratamento do Fundador e com a Fundadora tratam 

a gente com respeito. O ambiente é bom, eu acho sadio. As pessoas não são ruins aqui 

dentro, não vejo tanta gente que quer ficar derrubando o outro o tempo todo, não tem 

tanto, toda empresa sempre tem alguma coisinha, uma picuinha, isso é relevante diante 

um lugar que tem muita gente junto, mas o serviço é tranquilo, não é serviço pesado 

(KS) (informação verbal)26. 

 

O Colaborador “C” disse que o Casal Fundador  “gera segurança, são pessoas honestas, 

são sérias no que fazem, eles acreditam, eles acreditam no que eles querem, nos objetivos e 

trazem os funcionários juntos, confiabilidade que eles nos passam, a segurança e o objetivo que 

eles têm na vida deles” (KS) (informação verbal)27. 

O Colaborador “E” disse que acha que deu certo porque: 

Primeiro, o produto. Um produto que a ideia saiu da cabeça do Fundador e porque 

achar um produto descartável significa que ele não vai acabar da noite para o dia. E a 

empresa não para de inovar. É produto em cima de produto. Não param de pensar em 

coisa nova. Não para nunca. E é isto que sustenta a empresa” (KS) (informação 

verbal)28. 

 

O Colaborador “E” disse que a Órion é:  

Uma empresa gostosa de vir trabalhar. As pessoas são legais, um ou outro que a gente 

não, acaba não se entendendo. Mas aqui é um lugar muito gostoso. Tudo que você 

pede acontece, tudo o que você pede pra fazer também acontece, se você precisar de 

alguma ajuda eles sempre estão dispostos a ajudar (KS) (informação verbal)29. 

 

A Fundadora seguiu responsável pela área de vendas da Órion, e: 

Cuidava pessoalmente da indústria farmacêutica, nunca deixei nenhum vendedor 

cuidar, eu que cuidava. E depois crescemos e tive que passar para outros vendedores. 

Porque eu sempre falei para eles: olha, primeiro: aqui na empresa, vocês atendem no 

primeiro toque. No primeiro toque. E tem que estar preparado, não pode estar pegando 

o headphone. Então, o horário de chegada aqui, o máximo quinze para as duas. Duas 

horas você tem que estar sentada com o headphone na cabeça, né. Isso é lema da 

Órion. E eu usava isso para a indústria farmacêutica, porque você não consegue falar 

com o gerente de produto. E chegava. Oito horas, eu tocava dez para as oito, tocava 

para a mesa deles, do gerente, ele estava lá, porque ele estava chegando (informação 

verbal)30. 

  

E o Fundador não parou de inovar com o exame de citologia em base líquida. Segundo 

o Fundador: 

Eu nunca tive uma grande ideia, mas sim tive uma fonte de inspiração que foi ter 

frequentado por 20 anos seguidos a Feira Médica que ocorre todo ano em Dusseldorf, 

na Alemanha, pois, lá se tem contato com o que há de mais avançado no mundo. A 

Órion, com o apoio de associações, é expositora nesta feira há 15 anos e, foi nesta 

                                                           
26 Informação verbal do Colaborador A. 
27 Informação verbal do Colaborador C 
28 Informação verbal Colaborador E. 
29 Idem. 
30 Informação da Fundadora. 
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feira que a empresa conheceu os chineses e passou a importar produtos eletro-médicos 

(KC) (informação verbal)31. 

 

 A Fundadora expôs que: 

Nós fomos sempre para a Alemanha, como uma pesquisa de mercado, para trazer 

novidades. Todo ano, em novembro, a gente ia para a Alemanha. E também expunha. 

Que a ABIMO, que é uma outra associação, ela faz um grupo de empresas, e você 

tem um stand, lá, do Brasil (informação verbal)32. 

 

O Fundador explicou que: 

Na trajetória da empresa, ela ficou 20 anos fazendo injeção de plástico e descartáveis 

(venda de consumíveis) e, nos últimos 10 anos, passou a vender produtos eletro-

médicos mais sofisticados que são montados na Órion. Hoje, a empresa tem a área de 

descartáveis (saúde para a mulher, proctologia, dermatologia), de citologia (base 

líquida já produzimos aqui) e eletromédica (cardiotocógrafo, detector fetal, ultrassom 

portátil para uso em consultoria de ginecologia, mesa para exames, foco clínico). 

Além disto, atualmente a Órion está integrando uma empresa concorrente que a Órion 

adquiriu no final de 2018. (KC) (informação verbal)33. 

 

Nesta fase de introdução do produto no mercado, os capitais social e cognitivo do Casal 

Fundador foram decisivos para o processo decisório de diversificação dos produtos produzidos 

e comercializados pela empresa, pois não somente alavancaram as vendas, mas trouxeram 

maior valor agregado e rentabilidade 

 

e) Evento estratégico 5: A Sucessão 

 

 O Fundador, novamente, dizendo que “a empresa precisava de uma ponte para o futuro”  

(informação verbal)34 porque não queria que a empresa seguisse “como sendo uma empresa 

minha e da Fundadora”(informação verbal)35,  conversando com o Filho que trabalhava em uma 

startup de internet, decidiu buscar um sócio investidor para “capitalizar a empresa e, quem sabe, 

vender lá na frente”(informação verbal)36. E a busca culminou com a entrada de um fundo de 

investimento no capital social da empresa, sendo que o controle se mantém com o Casal 

Fundador (KC). 

 Segundo a Fundadora:  

Conseguimos nos unir ao Fundo, porque o nosso Filho não trabalhando, lá, ele que 

fez tudo, ele que levantou todos os dados que o Fundo pedia para ele, e ele entregava, 

sabe, de noite ele fazia esse trabalho. Quando a parceria se concretizou, daí, sim, ele 

                                                           
31 Informação do Fundador. 
32 Informação verbal da Fundadora. 
33 Informação verbal do Fundador. 
34 Informação verbal do Fundador. 
35 Idem. 
36 Idem. 
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voltou para a Órion para um novo projeto, que era fazer a Órion crescer (KC) 

(informação verbal)37. 

 

O Filho é graduado em Engenharia Civil e cursou MBA com ênfase em 

empreendedorismo e family business, já tinha trabalhado em duas ocasiões na Órion, e tinha 

tido experiência em outras empresas (KH). Assim, o Filho explicou que: 

O combinado com o meu pai, que para eu voltar, eu precisaria fazer o MBA (KH) e 

que quando veio a proposta de um fundo entrar na empresa, porque uma sucessão era 

necessária, aí foi quando eu, de fato, voltei. Então, faz cinco anos agora, eu voltei em 

março de 2014. Foi uma condição para o fundo entrar eu voltar para a empresa, para 

a sucessão (KC) (informação verbal)38.  

 

Atualmente, o Filho ocupa o cargo de Diretor de Operações, sendo o executivo 

responsável pelas decisões do dia a dia da empresa e o Fundador assumiu o cargo de Presidente 

do Conselho e a Fundadora o cargo de Conselheira. 

Em 2015, logo após o retorno do Filho à empresa, a Fundadora teve que ser submetida 

a um transplante e o Casal Fundador se afastou, abruptamente, por 60 (sessenta) dias da 

empresa:  

Um dia, o meu pai e a minha mãe e, no outro dia, passou a ser eu. Porque eles ficaram 

fora daqui, de maneira ininterrupta, por 60 dias, que a minha mãe ficou internada. E, 

depois, foram dois anos de idas e vindas, sem muito conseguir se dedicar a empresa. 

Então, foi… então, desde então, eu assumi a diretoria da empresa. Mas no cartão de 

visita, eu sou considerado o diretor de operações. No dia a dia, eu tenho a função 

praticamente de um presidente, vamos dizer assim (KH, KC). (informação verbal)39  

 

O Filho explicou que o “o assunto em casa era a empresa, cresci ouvindo tudo sobre 

ela”(informação verbal)40 e que, com relação ao Fundador “a gente sempre trabalhou muito 

perto. Os assuntos estratégicos sempre foram muito compartilhados, tudo isso” (KH, KC) 

(informação verbal)41 

No final de 2018, a empresa fez uma importante aquisição, comprou um concorrente 

localizado no Sul do País e o Filho explicou que: 

Foi uma aquisição bastante significativa. Então, um pouco antes dessa aquisição, o 

Fundador voltou, agora, para tomar conta de uma parte específica da empresa, na 

produção, que estava com muito problema. Que é uma linha de produtos. Porque eu 

estou me dedicando totalmente a integração das empresas (KC) (informação verbal)42. 

 

                                                           
37 Informação verbal da Fundadora. 
38 Informação verbal do Filho. 
39 Idem. 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Idem. 
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Nesta fase de sucessão, os capitais humano, social e cognitivo do Fundador e do Filho 

foram decisivos para o processo decisório de buscar um sócio investidor, a fim de captar uma 

empresa para crescer e, eventualmente, ser vendida no futuro. 

 

4.1.2 Contribuições das capacidades dinâmicas gerenciais para a longevidade da Órion 

 

No item anterior, o caso da empresa Órion foi narrado sob a perspectiva da Família 

proprietária da empresa; nesta narrativa, sobre a trajetória da empresa, foram pontuadas 

atuações do capital humano (KH), capital social (CS), e capital cognitivo (CC). 

 Nesta seção, com uma visão vertical e individual, são apresentadas as análises das 

entrevistas da Família (Fundador, Fundadora e Filho) e segue a categorização explicitada no 

Apêndice H. A categorização se deu pelos eventos estratégicos da empresa, pelas dimensões de 

capacidade dinâmica gerencial e pelas situações que mostram a longevidade organizacional. 

 

4.1.2.1 O Fundador 

O Fundador é médico formado pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em 

Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de fundar a Órion, atuou 

como médico em uma clínica em Guarulhos, SP. Foi o gestor operacional da empresa até 2014 

quando o Filho assumiu o cargo de Diretor de Operações. Atualmente, ocupa o cargo de 

Presidente do Conselho Administrativo.  

 

4.1.2.1.1 Capital Humano 

Sobre o capital humano do Fundador, foi realizada a categorização, usando dois 

conceitos usados na literatura de estratégia (ADNER; HELFAT, 1993; ADNER; HELFAT, 

2003; BECKER, 1964; HAMBRICK; MASON, 1984), especificamente nos trabalhos de 

capacidade dinâmica gerencial. 

Com relação às habilidades adquiridas com investimento em educação (ADNER; 

HELFAT, 1993; ADNER; HELFAT, 2003; BECKER, 1964), quando resolveu deixar o 

consultório e se dedicar a empresa, foi cursar pós-graduação em Administração de Empresas 

na Fundação Getúlio Vargas para aprender sobre gestão. E a experiência prévia do Fundador 

(HAMBRICK; MASON, 1984) na clínica médica, levou o Fundador a ter experiência em 

vislumbrar alternativas para o seu negócio, como fazer financiamento mediante pagamento 

parcelado e perceber que a entrada dos planos de saúde do mercado inviabilizaria seu negócio. 
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Na empresa, quando percebeu que o espéculo vaginal descartável era uma commodity e 

facilmente replicável, a empresa passou a atuar com produtos de maior valor agregado. 

 

4.1.2.1.2 Capital Social 

Sobre o capital humano do Fundador, foi realizada a categorização, usando um conceito 

usado na literatura de estratégia (ADNER; HELFAT, 2003), especificamente nos trabalhos de 

capacidade dinâmica gerencial. 

Sobre relacionamentos que colaboraram com os negócios da empresa (ADNER;  

HELFAT, 2003), um amigo que reside nos Estados Unidos ajudou a empresa a atender à 

demanda de uma licitação de 2001, auxiliando a empresa na importação de 2 milhões de 

espéculos. Com o apoio de associações, a empresa é expositora há 20 anos na Feira Médica, na 

Alemanha. Nesta feira, além de acessar clientes estrangeiros, o Fundador tem contato com as 

novidades do mercado e é uma fonte de inspiração para novos produtos. Também foi nesta feira 

que a empresa conheceu os chineses e passou a importar os produtos eletromédicos, que são 

produtos de maior valor agregado que os espéculos vaginais. 

Também, o bom e longo relacionamento de 12 anos com a empresa americana, da qual 

a empresa importava o kit de exame de citologia em base líquida, permitiu que a empresa 

passasse a produzir o kit, mediante engenharia reversa, alavancando os seus resultados. 

 

4.1.2.1.3 Capital Cognitivo 

No capital cognitivo, foi realizada a categorização, usando três conceitos presentes na 

literatura de estratégia (BARR; STIMPERT; HUFF, 1992; HAMBRICK; MASON, 1984; 

MCKENNEY; KEEN, 1974; SCHWENK, 1984), especificamente nos trabalhos de capacidade 

dinâmica gerencial. Com relação à atenção a mudanças ambientais, identificação do problema, 

geração, avaliação e seleção de alternativas (BARR; STIMPERT; HUFF, 1992; SCHWENK, 

1984), o Fundador, quando tinha clínica médica, observou que havia um nicho para atuar ao 

efetuar o parcelamento dos seus honorários e percebeu que, com a entrada dos planos de saúde 

no mercado, este modelo de negócio tinha chances de naufragar. E, na empresa Órion, também 

percebeu que o produto que iniciou a empresa é uma commodity e que, para garantir a 

longevidade sustentável da empresa, era necessário atuar em segmentos com produtos de maior 

valor agregado. 

Sobre a suposição de eventos e análise de alternativas (HAMBRICK; MASON, 1984), 

nas duas licitações do Ministério da Saúde (1998 e 2001), que foram eventos importantes para 
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a história empresarial da Órion, o Fundador, mesmo não tendo estrutura para a produção dos 

kits e não tendo capital de giro para iniciar a produção: (1) apoiou a iniciativa da Fundadora de 

aceitar participar da licitação; (2) organizou toda a produção interna e terceirizada e, prevendo 

que um negócio familiar para ter longevidade precisa de capital e sucessão, (3) aceitou o 

ingresso de um fundo de investimentos no capital acionário da empresa, e (4) concordou em 

sair das operações, cedendo o cargo para o Filho, estando atualmente no Conselho da empresa.  

Relativamente aos hábitos e às estratégias do Fundador, na tomada de decisão 

(MCKENNEY; KEEN, 1974), o Fundador explicou que nunca deu um passo sem que estivesse 

muito seguro daquilo que eu pretendia obter com esse passo e que não toma as decisões por 

impulso. Na tomada das decisões, baseia-se na análise criteriosa de números e de perspectivas 

e precisa de alguns dias para pensar sobre o assunto. Explicou que tem um processo de 

encaminhamento de decisões: meditação, análise de dados e intuição (informação verbal)43. 

 

4.1.2.2 A Fundadora 

A Fundadora é graduada em Direito e em Serviço Social e, antes de fundar a empresa, 

havia trabalhado do BADESP, um banco de desenvolvimento. Era responsável pela área 

comercial e financeira da empresa até 2014 e, atualmente, é Conselheira do Conselho 

Administrativo. 

 

4.1.2.2.1 Capital Humano 

Sobre o capital humano da Fundadora, foi realizada a categorização, usando dois 

conceitos usados na literatura de estratégia (ADNER; HELFAT, 1993; ADNER, HELFAT, 

2003; BECKER, 1964; HAMBRICK; MASON, 1984), especificamente nos trabalhos de 

capacidade dinâmica gerencial. 

Com relação às habilidades adquiridas com investimento em educação (ADNER; 

HELFAT, 1993; ADNER; HELFAT, 2003; BECKER, 1964), a Fundadora, apesar de ter sido 

a gestora da área comercial até 2014, a sua formação é em Direito e em Serviço Social. E quanto 

à experiência prévia da Fundadora (HAMBRICK; MASON, 1984), apesar de ter trabalhado no 

BADESP, um banco de desenvolvimento antes de fundar a empresa, foi observando a carreira 

de médico do seu pai é que trouxe o interesse em querer trabalhar com a indústria farmacêutica, 

quem ela procurou para divulgar o espéculo no mercado. 

                                                           
43 Informação verbal Fundador. 
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4.1.2.2.2 Capital Social 

Sobre o capital humano da Fundadora, foi realizada a categorização, usando um 

conceito usado na literatura de estratégia (ADNER; HELFAT, 2003), especificamente nos 

trabalhos de capacidade dinâmica gerencial. 

Sobre relacionamentos que colaboraram com os negócios da empresa (ADNER; 

HELFAT, 2003), a Fundadora sempre teve um bom relacionamento com os clientes e com os 

fornecedores, o que ajudou a empresa em momentos decisivos para história empresarial: no 

lançamento do espéculo vaginal descartável e nas licitações do Ministério da Saúde de 1998 e 

2001. 

 

4.1.2.2.3 Capital Cognitivo 

No capital cognitivo, foi realizada a categorização, usando dois conceitos usados na 

literatura de estratégia (HAMBRICK; MASON, 1984; MCKENNEY; KEEN, 1974), 

especificamente nos trabalhos de capacidade dinâmica gerencial. 

Sobre a suposição de eventos e análise de alternativas (HAMBRICK; MASON, 1984), 

a Fundadora teve papel fundamental na trajetória empresarial da Órion porque o Fundador tinha 

as ideias e ela executava, ela estimulava, ela incentivava, ela colocava em prática.  

Relativamente aos hábitos e às estratégias da Fundadora na tomada de decisão 

(MCKENNEY; KEEN, 1974), percebe-se –  pela sua entrevista – que a Fundadora tem um dom 

natural para vendas, pois não tem qualquer formação em vendas e foi a responsável pela área 

comercial da empresa até 2014. Age com impulsividade para não perder uma venda ou para 

não deixar um cliente insatisfeito. 

 

4.1.2.3  O Filho 

O Filho do Casal Fundador, e sucessor dos Fundadores, assumiu, em 2014, o cargo de 

Diretor de Operações da empresa, tendo as funções executivas de um CEO – Chief Executive 

Officer. O Filho é graduado em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo e cursou 

o Master of Business Administration na Babson College, Wellesley, MA, Estados Unidos. Antes 

de assumir este cargo, já tinha trabalhado em duas oportunidades na empresa, tendo voltado em 

2014, como início do planejamento sucessório na empresa exigido, quando da entrada do fundo 

de investimentos no quadro acionário da empresa. 

 

4.1.2.3.1 Capital Humano 
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Sobre o capital humano do Filho, foi realizada a categorização, usando três conceitos 

usados na literatura de estratégia (ADNER; HELFAT, 1993; ADNER; HELFAT, 2003; 

BALLEY; HELFAT, 2003; BECKER, 1964; HAMBRICK; MASON, 1984), especificamente 

nos trabalhos de capacidade dinâmica gerencial. 

Com relação ao conceito de capital humano, como habilidades adquiridas com 

investimento em educação e em treinamento (ADNER; HELFAT, 1993; ADNER; HELFAT, 

2003; BECKER, 1964), percebeu-se que Filho tem uma sólida formação, graduado em 

Engenharia de Produção pela USP, MBA no Babson College, focado em Gestão de Empresas 

familiares e Empreendedorismo. O Fundador incentivou o Filho para cursar este MBA, sendo, 

inclusive, um requisito para o Filho voltar a trabalhar na empresa da família. Este curso lhe deu 

uma visão ampla da empresa, "holística" nas palavras do entrevistado, esclarecida em seu relato: 

"Então, você entende um pouco da importância do RH, um pouco da importância do financeiro. 

Por mais que ainda não seja o seu métier, né? Outra área, você tem a noção da importância da 

interação entre as áreas" (informação verbal)44. A questão do empreendedorismo também foi 

bem trabalhada no MBA, importante para a sobrevivência de negócios familiares: "e aí a escola 

de Babson é por isso, por ser focada em family business e empreendedorismo, que tem muito a 

ver com Family business, na verdade, né? Queira ou não queira, a gente tem que 

empreender"(informação verbal)45. 

A respeito de capital humano como compreensão profunda da história e da cultura da 

empresa (BALLEY, HELFAT, 2003), o Filho disse: "pode-se dizer que cresci ouvindo falar da 

empresa” (informação verbal)46. O Filho trabalhou na empresa como estagiário e, após se 

formar, e o Fundador e Filho perceberam a importância dele se preparar melhor, quando foi 

cursar MBA. O seu retorno à empresa culminou com a entrada em um fundo de investimentos 

que, como exigência ao investimento recebido, o Fundador deveria ter um plano de sucessão, 

que foi assumido pelo Filho. 

Com relação à experiência prévia em outras empresas (HAMBRICK; MASON, 1984), 

o Filho disse que quando estava na Órion, "não estava plenamente satisfeito, eu ainda me sentia 

como o Filho do dono (informação verbal)47. Foi quando decidiu ter experiência fora da 

empresa da família e trabalhou por 02 anos em uma empresa multinacional na área financeira. 

                                                           
44 Informação verbal do Filho. 
45 Idem. 
46 Idem. 
47 Idem. 
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Neste período, entendeu que "não queria fazer parte de uma grande empresa" (informação 

verbal)48 e foi trabalhar em uma startup de internet. 

 

4.1.2.3.2 Capital Social 

Sobre o capital social do Filho, foi feita categorização, usando três conceitos utilizados 

na literatura sobre capacidade dinâmica gerencial (ADNER; HELFAT, 2003; 

GELATKANYCZ; BOYD; FINKELSTEIN; 2001; KRUPSKYI, GRYNKO, 2018). 

Sobre vínculos de amizade com gestores de outras empresas (ADNER; HELFAT, 

2003), o Filho perdeu o contato com outros gestores desde que voltou a trabalhar para a Órion 

em 2014 porque está "muito isolado"(informação verbal)49 em Itupeva, diferentemente de 

quando estava em São Paulo que tinha contato com outros gestores e executivos. 

Com relação à rede de relacionamentos (GELATKANYCZ; BOYD; FINKELSTEIN, 

2001), o Filho explicou que a empresa não tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, 

mesmo a empresa tendo um histórico de um lançamento de produto por ano. Explicou durante 

a entrevista que a inovação é adquirida em feiras: “a visão de feiras. É de lá que vem as ideias, 

você vê o que está acontecendo no mercado" (informação verbal)50. Explicou que participa das 

feiras nacionais de maior porte e de congressos médicos, por "ser a cara da empresa" e, nas 

feiras internacionais, a presença do Fundador "é bastante importante pelo conhecimento médico 

que ele tem". 

Ainda com relação à rede de relacionamentos, em uma associação a qual a Órion está 

vinculada, a empresa conheceu um profissional vinculado à UNICAMP, celebrou um Contrato 

de Cooperação e juntos já desenvolveram um sistema de iluminação. 

Sobre a categorização liderança e relacionamento carismático (KRUPSKYI; GRYNKO, 

2018), o Filho disse que tem dificuldades para implementar novos processos com os 

funcionários mais antigos e que, devido ao fato de a empresa nunca ter tido um organograma, 

atualmente, é uma preocupação da atual gestão a implementação de um organograma. Foi 

detectado na pesquisa que o Filho, apesar de não ter a mesma pessoalidade que o Fundador tem 

com os funcionários, tem a preocupação com o bem-estar dos colaboradores:  

Então, pessoalidade já não cabe mais direito na Órion. Mas isso não significa não 

cuidar das pessoas. Aqui os funcionários não são números. Eles são nomes, quem é a 

pessoa, a família da pessoa, a gente tenta ter esse cuidado. E realmente por que a 

                                                           
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Informação verbal do Filho. 



 

63 
 

empresa são pessoas? É a cultura. Até tem um termo que ele fala aqui que é o jeito 

Órion de ser, né? É um termo cunhado pelos funcionários (informação verbal)51. 

 

4.1.2.3.3 Capital Cognitivo 

Sobre o capital cognitivo do Filho, foi realizada a categorização, usando dois conceitos, 

usados na literatura de capacidade dinâmica gerencial (BARR; STIMPERT; HUFF, 1992; 

MCKENNEY; KEEN, 1974; SCHWENK, 1984). 

Com relação aos hábitos e às estratégias na tomada de decisões (MCKENNEY, KEEN, 

1974), o Filho explicou que toma "decisão baseada em números e tem decisões que compartilha 

com as pessoas, seja da equipe, seja o Fundador. Tem decisões que não consigo tomar na hora, 

eu preciso dormir com aquilo na cabeça e aí vem a resposta. Depende do assunto" (informação 

verbal)52. E, com relação a hábitos e a estratégias na tomada de decisão, o Filho explicou que 

sempre trabalhou muito próximo do Fundador, sempre compartilhando os assuntos estratégicos. 

Sobre a participação em feiras, entende que o melhor é sempre ir junto com o Fundador porque 

"um estimula o outro, um conversa com o outro, é o momento que a gente tem para discutir. 

Não é somente a feira em si, é o momento que a gente está lá discutindo" (informação verbal)53. 

Quanto à atenção a mudanças do ambiente, à identificação do problema, à geração, à 

avaliação e à seleção de alternativas (BARR; STIMPERT; HUFF, 1992; SCHWENK, 1984), o 

Filho atribui o fato de ter trabalhado em outras empresas, o que lhe trouxe experiência, visão e 

satisfação pessoal:  

Muito importante para o sucessor ter essa consciência de que ele é capaz de realizar 

algo e ser promovido e ser alguém…… fora do ambiente onde os pais são os donos. 

Então, isso faz muita diferença. Pode parecer besteira, mas não é não, é muito… tanto 

é que eu saí em 2012 por isso, né? Eu estava… eu ainda me sentia Filho do dono e 

aquilo me incomodava muito (informação verbal)54. 

 

Em relação à análise de eventos e de alternativas (HAMBRICK; MASON, 1984), o 

Filho atribui a longevidade da empresa como um mérito, competência do Casal Fundador por: 

"terem tido sempre o pé no chão" (informação verbal)55. Explicou que primeiro a Fundadora 

começou a empresa e o Fundador seguiu com o seu consultório e, quando a empresa começou 

a se consolidar, o Fundador foi para a empresa e cursou uma pós-graduação em Administração 

de Empresas na Fundação Getúlio Vargas para aprender sobre gestão. Também atribui a 

                                                           
51 Idem. 
52 Idem. 
53 Informação verbal do Filho. 
54 Idem. 
55 Idem. 
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longevidade ao viés comercial da Fundadora, exemplificando que, em uma grande licitação, a 

Fundadora:  

que sem saber falar inglês, importou containers de um produto da China, fechou 

produção na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, de espéculo. Então assim, é 

uma coisa que o meu pai jamais seria capaz de fazer, né? Se não fosse esse espírito 

superaventureiro da minha mãe e comercial (informação verbal)56. 

 

Durante a pesquisa, foi realizado um teste neuropsicológico no Filho com os seguintes 

instrumentos: Bateria Psicológica para avaliação da atenção – BPA Editora Vetor; Escala de 

Inteligência Wais-III – Subtestes (Procurar Símbolos, Dígitos e Sequência de Números e 

Letras) e Five Digit Test – Teste dos cinco dígitos – FDT para avaliar a atenção, a memória 

operacional e velocidade de processamento da informação e as funções executivas do Filho.  

A Bateria psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) mensura a capacidade geral de 

atenção, como também avalia individualmente três tipos de atenção específicos - Atenção 

Concentrada (AC), Atenção Dividida (AD) e Atenção Alternada (AA). Os resultados obtidos 

são transformados em percentil com base nas tabelas de pontuação por faixa etária e por 

escolaridade. A atenção, como função cognitiva, está relacionada especificamente à qualidade 

com que a pessoa executa as tarefas que se propõe a fazer no seu dia a dia, bem como orientar 

os sentidos aos estímulos do ambiente (RUEDA, 2013). 

O teste dos cinco dígitos é um teste multilíngue de funções cognitivas que se baseia em 

conhecimentos linguísticos mínimos e foi desenvolvido para avaliação de duas das funções 

cognitivas nucleares; o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Permite medir a 

velocidade e a eficiência mental do indivíduo e identificar a diminuição da velocidade e a 

eficiência que caracteriza o indivíduo com dificuldades neurológicas. A síntese das normas de 

interpretação foi baseada em escalas, percentis e pontuações típicas para a amostra brasileira. 

A função executiva –  como função cognitiva – está relacionada ao comportamento intencional 

e são de extrema importância para a adaptação em diferentes contextos diários. Envolve uma 

série de processos que atuam de forma paralela e permite identificar objetos, selecionar formas 

de alcançá-los, eleger a melhor forma e implementá-la. Essas funções permitem solucionar 

problemas, levando em consideração as consequências de curto, médio e longo prazo da solução 

escolhida (SEDÓ; DE PAULA; MALLOY-DINIZ, 2017). 

O WAIS – III é um instrumento clínico de aplicação individual para avaliação da 

capacidade intelectual de adultos, sendo apropriado para diversas finalidades, seja no contexto 

psicopedagógico ou identificação de indivíduos excepcionais ou superdotados como também 

                                                           
56 Informação verbal do Fundadora. 
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na predição de rendimento acadêmico. Um dos subitens deste teste é um componente da medida 

de funções relacionadas à Memória Operacional. A memória operacional representa a 

capacidade de lembrar e processar informação ao mesmo tempo e possibilita a realização de 

tarefas do dia a dia relacionadas à memória de trabalho. A velocidade de processamento da 

informação corresponde à resistência à distração e possibilita rapidez no processamento das 

informações visuais (WECHSLER, 2008). 

Ao se analisar os resultados dos testes aplicados, a neuropsicóloga detectou que a 

capacidade atencional do Filho, quando comparada com sua faixa etária e sua escolaridade 

diante das tabelas normativas, demonstrou que os resultados obtidos indicam desempenho 

superior (o percentil é entre 1- 99 e o superior se encontra acima de 90), demonstrando que a 

atenção e a execução de tarefas propostas no seu dia a dia são realizadas com qualidade superior 

à média geral. Nas funções cognitivas de memória operacional e de velocidade de 

processamento, o Filho obteve resultados na média superior (o percentil é entre 1- 19 e a média 

superior se encontra no percentil 10) e representa que a capacidade de lembrar e processar 

informação ao mesmo tempo e à realização de tarefas do dia a dia, relacionadas à memória de 

trabalho e desempenho, estão preservadas e com qualidade superior de execução. Mantém 

excelente qualidade na resistência à distração, com rapidez no processamento das informações 

visuais. Já, com relação às funções executivas, o Filho obteve classificação superior (o percentil 

é entre 5-95 e a superior se encontra no percentil 95), demonstrando que o Filho apresenta 

organização, análise e síntese, planejamento, flexibilidade mental e organização visual da 

realidade, com resultados superiores diante de sua faixa etária. A classificação superior 

demonstra que o Filho tem a capacidade de planejamento, o foco e a tomada de decisões estão 

preservados e com qualidade superior comparada à sua faixa etária, ou seja, dispõe de excelente 

capacidade de análise estratégicas e de flexibilidade na execução de tarefas. 

Diante dos resultados obtidos nessa avaliação neuropsicológica, concluiu-se que o Filho 

apresenta qualidade do trabalho executado e a capacidade de desempenho para a execução de 

tarefas estão, neste momento, superiores quando comparada às tabelas normativas de 

classificação dos resultados, seja por idade ou escolaridade. Portanto, é possível concluir que a 

flexibilidade nas tomadas de decisões, como componente das funções executivas, constitui a 

parte mais elaborada do desenvolvimento das funções cerebrais, sendo um recurso necessário 

e indispensável para o desempenho de qualquer atividade no contexto organizacional, por 

envolver uma série de processos que atuam de forma paralela com as funções de atenção e 

memória e permite identificar ações, selecionar formas de alcançá-las e implementá-las.  
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A capacidade de solucionar problemas, levando em consideração as consequências de 

curto, médio e longo prazo da solução escolhida, tem sua importância para ter sucesso no 

desempenho acadêmico, trabalho e em relações interpessoais. 

 

4.1.2.4. A Diretora Industrial e Funcionários de Trajetória 

A análise das entrevistas da Diretora Industrial e dos Funcionários seguiram a categorização 

explicitadas nos Apêndice I. Foram entrevistados 06 (seis) Funcionários que participaram na 

trajetória empresarial da empresa. 

 

4.1.2.4.4. Diretora Industrial 

4.1.2.4.4.1. Capital Humano 

A Diretora Industrial tem formação em colégio técnico, Engenharia Civil pela 

Faculdade São Judas e MBA pela Fundação Getúlio Vargas e trabalha, na empresa, há 15 

(quinze) anos (KH). Antes de assumir o cargo de Diretora Industrial (KH), havia trabalhado em 

outras empresas e passou por diversos cargos na empresa e é parte ativa na nova gestão da 

empresa, após a entrada no Filho no cargo de Diretor de Operações (KH). Portanto, apresenta 

habilidades adquiridas com investimento em educação (ADNER; HELFAT, 1993; ADNER; 

HELFAT, 2003; BECKER, 1964) e compreensão profunda da história e da cultura da empresa 

(BALLEY; HELFAT, 2003).  

Sobre o ambiente da empresa e a compreensão da cultura da empresa, a Diretora 

Industrial disse que os Fundadores, por serem pessoal extremamente educado e gentil, passaram 

isto para os Funcionários:  

Há pessoas educadas, aqui não tem xingamento, não tem briga, é uma empresa que 

muito tranquila, mesmo sendo mulheres a maioria dos funcionários. Há uma educação 

mesmo, de respeitar as mulheres. Então, é uma empresa educada. E não é a educação 

escolar que, para algumas funções, é importante. Tem gente que nunca estudou e que 

tem uma gentileza, uma educação, né? Conforme o passar dos anos, a gente foi 

aumento o número de homens. Então a gente brinca que a Órion só tinha um 

cavalheiro, só o Fundador. Você via passar, ele abre a porta, por exemplo, e isto ele 

passou aos funcionários (KH) (informação verbal)57.  

 

Outra característica do ambiente de trabalho, segundo a Diretora Industrial, é o “senso 

de urgência”(informação verbal)58 que os Fundadores sempre passaram para os funcionários. 

Quem tem o perfil da Órion “acaba entendendo o senso de urgência para atender os clientes, 

para entender que uma visita da vigilância sanitária é algo importante, entende que se uma área 

                                                           
57 Informação verbal da Diretora Industrial. 
58 Idem. 
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da empresa está com problema, o problema é de todos porque a máquina não vai girar” (KH) 

(informação verbal)59. Assim, a Diretora Industrial explicou que se é feita uma contratação de 

funcionário fora do perfil acima “a pessoa seja contratada até se esforça (sic), mas acaba saindo 

por conta própria” (KH) (informação verbal)60. 

 

4.1.2.4.4.2. Capital Social 

Com relação à rede de relacionamentos (GELATKANYCZ; BOYD; FINKELSTEIN, 

2001), a Diretora Industrial explicou que tem contatos com os amigos do: 

 MBA da FGV porque quando eu fiz faculdade, um está na obra, um está fazendo 

ponte, um está fazendo casa, um está fazendo prédio. Então… mas do MBA, que é de 

industrial é só essa galera de obra. Então, eu tenho uma amiga da Tetra Pak, às vezes, 

eu peço uma opinião, alguma ajuda. Eu falo: Olha, e tal, tal coisa.  A gente troca 

ideias. E uma da Schincariol também de Itu. Tem um menino da Toyota que, às vezes, 

compartilha coisas. Porque tem um grupo no WhatsApp, claro, né? Dessa turma, às 

vezes, né? Alguém fala: Alguém tem um… alguém conhece um fornecedor de tal 

coisa?. Ou: Alguém pode me ajudar a fazer o sistema de monitoramento de não sei do 

quê?”. Aí o outro: ‘Ah, olha essa planilha’. Outro fala: ‘Olha esse sistema’. Então, eu 

ainda tenho bastante contato com esse pessoal” (KS). Também frequenta feiras “para 

conhecer o que tem de novo, se tem uma coisa nova, encontrar fornecedores. Nessas 

feiras, a gente tem muitos fornecedores. Às vezes, tirar alguma dúvida ou fechar 

algum negócio. Mas geralmente é mais para rever o mercado (informação verbal)61. 

 

E, com relação à liderança carismática dos Fundadores e do Filho (KRUPSKYI; 

GRYNKO, 2018), a Diretora Industrial disse que: 

 Você não diria que a empresa é familiar se… é que ainda o Fundador, ainda ele vem 

aqui, né? Quase todos os dias. Mas vem, despacha alguns assuntos. Mas, com o tempo, 

ele tem se distanciado mesmo, né? A Fundadora também. E no dia que… se isso 

acontecer de ficar só o Filho, você nunca vai dizer que é uma empresa familiar. Porque 

a empresa funciona corretamente. O Fundador tem a responsabilidade, eu, as minhas, 

ninguém passa por cima de ninguém. Se o Fundador tem uma opinião diferente da 

minha, ele vem falar comigo e fala: ‘Olha, vamos rever e tal, é isso mesmo e tal’ 

(informação verbal)62. 
 

4.1.2.4.4.3. Capital Cognitivo 

Sobre a identificação do problema, geração de alternativas, avaliação e seleção das 

alternativas (SCHWENK, 1984), a Diretora Industrial disse que: 

tem sido estimulada a resolver sozinha. E, às vezes, eu peço uma opinião para o 

Fundador, mas como consultoria mesmo assim, tipo assim: fala: “Ah, eu preciso de 

uma opinião”. Uma coisa mais assim de consultoria assim. Mas menos de coisa do 

dia a dia, coisas com molde ou coisas com produto, a gente resolve. É mais opinião 

assim de falar: ‘Poxa, eu estou em um conflito com um cliente ou com um funcionário 

e preciso da sua opinião’ (informação verbal).63 

                                                           
59 Idem. 
60 Informação verbal Diretora Industrial 
61 Idem. 
62 Informação verbal Diretora Industrial 
63 Idem. 
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Os testes neuropsicológicos relevaram que a Diretora Industrial tem uma capacidade 

atencional superior quando comparada com sua faixa etária e sua escolaridade. Esse fato se 

deve ao considerar a atenção de forma geral, assim também quando considerado cada um dos 

três tipos de atenção avaliada separadamente. Como função cognitiva, a atenção está 

especificamente relacionada à qualidade com que se executa as tarefas que se propões a realizar 

diariamente. Ao avaliar a memória operacional, que representa a capacidade de lembrar e 

processar informação ao mesmo tempo e possibilita a realização de tarefas do dia a dia 

relacionadas à memória de trabalho, a Diretora Industrial obteve resultados na média superior 

diante de sua faixa etária. A velocidade do processamento da informação que corresponde à 

resistência, à distração e possibilita rapidez no processamento das informações visuais, também 

obtiveram resultados superiores.  

Nas funções executivas que avalia a organização, a análise e a síntese, o planejamento, a 

flexibilidade mental e a organização visual da realidade, a Diretora Industrial obteve resultados 

superiores diante de sua faixa etária.  

A conclusão do teste da Diretora Industrial é que apresenta funções cognitivas 

preservadas e com capacidade e qualidade superiores, o que demonstra excelente capacidade 

de análises estratégicas, planejamento, foco e tomada de decisões. 

 

4.1.2.5 Funcionários de Trajetória 

Com relação ao capital humano, as entrevistas com os Funcionários demonstraram que, 

para fins de aprendizado, os cursos técnicos voltados para a área de atuação são importantes 

(ADNER E HELFAT, 1993; ADNER, HELFAT, 2003; BECKER, 1964;), pois os 

Colaboradores “A”, “B”, “E” e “F” não fizeram faculdade, apenas o segundo grau e cursos 

técnicos e são funcionários que trabalham na empresa há 18, 30, 16 e 18 anos, respectivamente 

(BALLEY; HELFAT, 2003). 

Sobre o capital social, a liderança carismática (KRUPSKYI; GRYNKO, 2018) do Casal 

Fundador e do Filho com os Funcionários é latente. O Colaborador “A” disse que:  

Ah, o doutor nossa, ele conhece a gente com o olho viu? Eu falo que ele só de olhar 

ele sabe já se você está falando a verdade ou não. É muito inteligente, eu acho ele 

muito inteligente assim... além de ser inteligente, eu vejo que tem um coração muito 

bom assim, um profissional de primeira...”; “...ele é tão assim profissional, você viu 

que ele fala assim, tem uma dinâmica, sabe, aquela certeza de tudo, ele... boa pessoa 

Nossa, brincando a forma deles se tratarem aqui dentro, a Fundadora, o Fundador e o 

CEO, acho que já passa uma segurança para gente, você vê que tem um bom 

relacionamento entre eles assim, todos muito unidos, isso é gostoso de ver dentro de 

uma empresa, acho que transmite isso para os funcionários também, isso faz com que 
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a gente tenha carinho, admiração e respeito, porque também tem que ter né, muito 

respeito com os patrões...” Informação verbal)64. 

 

O Colaborador “B” ao comentar sobre o tamanho atual da empresa: 

[...] e ver tudo isso aqui, pra mim é orgulho..; ...é um orgulho, tudo que eu sou, tudo 

que eu aprendi, primeiro a Deus, e segundo eu devo a eles, a Fundadora... em si, mais 

à Fundadora, porque assim, eu comecei junto com ela né, junto com ela. Mas a todos, 

gosto muito e tenho orgulho de estar com eles [...] (informação verbal)65.  

 

O Colaborador “C” disse que o Casal Fundador gera segurança para a ele: “[...] Porque 

são pessoas honestas, são sérias no que fazem, eles acreditam, eles acreditam no que eles 

querem, nos objetivos e trazem os funcionários juntos.... confiabilidade que eles nos passam, a 

segurança e o objetivo que eles têm na vida deles....” (informação verbal)66. 

O Colaborador “D” disse que admira muito o Filho:  

[...] que o jeito que trata, e ... acho que é o que eles oferecem, pra você, eu vou te falar 

do que o André, a empresa, ofereceu pra gente. Antes de mudar pra aqui, pra Itupeva... 

porque a gente já vem de São Paulo, pertinho de casa, quando veio pra mudar pra 

Itupeva, eu falei: meu Deus, eu não vou. Porque eu não vou conseguir acordar 

cedinho, a gente vai ter que pegar um transporte, vai ter que... ou de carro, vai ter que 

pagar um pedágio... porque eu moro em São Paulo, eu vou e volto todos os dias. E aí 

a empresa disponibilizou um transporte, uma van, pra gente ir e voltar. Então, a 

atenção que eles dão pra isso [...] (informação verbal)67 

 

 E o Colaborador “F” disse que: “eles sabem falar, puxar a orelha na hora que é 

necessário, e também te elogiar quando você também faz o certo[...]” (informação verbal)68. 

Com relação à rede de relacionamentos (GELATKANYCZ; BOYD; FINKELSTEIN, 

2001), o Colaborador “A” disse que gosta de trabalhar na empresa, gosta do ambiente e do 

tratamento do Casal Fundador aos funcionários: 

[...]eu gosto do ambiente e assim, do tratamento do doutor e com a dona *** tratam a 

gente com respeito...; ...ambiente é bom, eu acho sadio...; ... as pessoas não são ruins 

aqui dentro, não vejo tanta gente que quer ficar derrubando o outro o tempo todo, não 

tem tanto, toda empresa sempre tem alguma coisinha, uma picuinha, isso é relevante 

diante um lugar que tem muita gente junto, mas o serviço é tranquilo, não é serviço 

pesado[...](informação verbal)69  

 

E a Colaboradora “B” disse que: 

tem orgulho de ser a funcionária nº 1 da empresa...tenho o maior orgulho de ter 

trabalhado, de estar trabalhando, e de ver essa empresa crescendo com tanto sucesso 

que tá aí, graças a Deus, e a eles, né, que são pessoas muito inteligentes, muito 

dedicados de muitos valores...; ...eu gosto, eu adoro trabalhar na empresa, e tenho o 

orgulho de ver essa empresa hoje como está, porque antes era eu, a Fundadora, o 

                                                           
64 Informação verbal colaborador A. 
65 Informação Colaborador B. 
66 Informação verbal Colaborador C. 
67 Informação verbal Colaborador D. 
68 Informação verbal Colaborador F. 
69 Informação verbal Colaborador A. 
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Fundador e alguns funcionários começou depois, e hoje tem mais de 100 funcionários. 
(informação verbal)70  

 

O Colaborador “D” disse que o ambiente da empresa é muito bom “respeito, a 

consideração, o que eles oferecem pra gente... E eles valorizam o seu trabalho, né, porque eu 

entrei no comercial bem... crua. Eu era uma menina que eu vim lá do interior da Bahia, aos 18 

anos e comecei na empresa” (informação verbal)71.  

E o Colaborador “F” diz: “uma empresa gostosa de vir trabalhar. As pessoas são legais, 

um ou outro que a gente não... acaba não se entendendo. Mas aqui é um lugar muito gostoso” 

(informação verbal)72. 

E. com relação ao capital cognitivo, sobre a identificação do problema, geração de 

alternativas e avaliação e seleção das alternativas (SCHWENK, 1984), as entrevistas 

demonstraram que os Funcionários tendem a buscar ajuda quando se deparam com algum 

problema ou situação fora da rotina, não tomando decisões.  

O Colaborador “A” disse que: 

as dúvidas do dia a dia procura o superior direto, mas, em casos importantes, procura 

o Fundador, por exemplo, alguns problemas em termo de máquina muito importante, 

que nem, as máquinas são máquinas alemãs, tudo é caro, peças são muito caras, tem 

algumas coisas que as vezes precisa comprar em dois minutos e trinta segundos e aí 

ele chega perguntando o assunto, a gente fala com ele e ele não, vamos resolver, tem 

que comprar então vamos ver. Então, coisas assim do tipo, importantes do setor e a 

gente acaba conversando com ele (informação verbal)73. 

 

O Colaborador “B” expõe que: 

quando tem que tomar uma decisão com cliente, se está dentro da sua alçada toma a 

decisão, contornando a situação (valores, tempo de pagamento, por exemplo), se o 

cliente insistir que quer falar com um superior, pede um momento (... por exemplo, 

tem cliente que está muito bravo que o material não chegou, quer saber o porquê, quer 

falar com a diretora, quer falar com a chefe... essas coisas assim, né... se dá pra 

contornar a situação, fazer os valores, tempo de pagamento... mas tem uns que são do 

jeito que não aceitam a gente falar, quer falar acima de você, aí não tem jeito)[...] 

(informação verbal)74.  

 

Os Colaboradores “D”, “E” e “F” explanaram respectivamente que: “[...] Eu não decido, 

eu espero [...]”, “tem ideias de coisas novas, de adaptações e melhorias de moldes, mas nunca 

toma uma decisão sozinho” e “quando tem algum problema ‘normalmente’ eu procuro 

diretamente a Diretora Industrial"(informação verbal)75. 

                                                           
70 Informação verbal Colaborador B. 
71 Informação verbal Colaborador D. 
72 Informação verbal Colaborador F. 
73 Informação verbal Colaborador A. 
74 Informação verbal Colaborador B. 
75 Informação verbal Colaboradores D, E e F respectivamente. 
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Somente o Colaborador “D”, que atua no setor de logística, demonstrou que diante de 

um problema, toma decisões:  

O setor de logística é dinâmico e exige no dia a dia tomadas de decisões porque as 

entregas não podem atrasar, não tem tempo de conversar com o superior. Na hora da 

tomada da decisão avalia “o grau de prioridade que foi tratado com vendas e o cliente” 

para negociar nova data de entrega e as alternativas logísticas para cumprir as entregas 

(informação verbal)76. 

 

4.1.3 Análise e Discussão das capacidades dinâmicas gerenciais para longevidade da 

Órion 

 

A pesquisa empírica realizada demonstra que a Família (o Fundador, a Fundadora e o Filho) 

possuem capital humano, capital social e capital cognitivo que formam as capacidades 

dinâmicas gerenciais que contribuem para a longevidade da empresa. Isto porque, analisando a 

trajetória empresarial da Órion, verifica-se que, desde o momento embrionário, ou seja, quando 

o Fundador tinha somente uma ideia e não um produto, o capital social, o capital humano e o 

capital cognitivo dos Fundadores se interagiam, complementavam-se. Por exemplo, nos anos 

80, quando o Fundador teve a ideia do espéculo descartável e a Fundadora não somente o 

incentivou, mas também o ajudou, buscando produtos no mercado externo e na procura por um 

profissional para fazer o molde e a injeção plástica. 

E esta interação entre as capacidades do Casal Fundador seguiu nos eventos 

subsequentes de introdução do primeiro produto (o espéculo vaginal descartável) no mercado, 

na expansão e na diversificação. Vide Eventos estratégicos resumidos, no Quadro 9. 

 
Quadro 9: Resumo dos eventos estratégicos na trajetória da empresa 

 
Evento 1: Início  Evento 2: Introdução 

do produto no mercado  

Evento 3: Expansão  Evento 4: 

Diversificação 

Evento 5: Sucessão 

Anos 80 Anos 90 1998-2001 A partir de 2003 até 

hoje  

A partir de 2014 até 

hoje 

Transformar a ideia em 

um produto, 

viabilização do molde 

e da injeção plástica, 

constituição da 

empresa. 

Vendas para o 

Laboratório Fleury e 

Pfizer. Mailing de 

médicos: o que 

alavancou o 

telemarketing.  

Licitações do 

Ministério da Saúde 

Como os espéculos são 

commodities, 

diversificação da 

carteira de produtos com 

a inclusão de produtos 

de maior valor 

agregado. 

Entrada do Filho na 

gestão da empresa, 

entrada de um fundo de 

investimentos no 

quadro acionário, 

aquisição de um 

concorrente.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Na fase da sucessão, o Filho veio agregar, complementar a equipe do Casal Fundador, 

pois, foi ele quem conseguiu trazer o fundo para investir na empresa, dando início não somente 

à sucessão do Casal Fundador, mas também a uma nova fase de expansão da empresa, com a 

                                                           
76 Informação verbal Colaborador D. 
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compra de uma empresa concorrente. O Filho foi  o responsável pela integração das empresas. 

Estas interações estão resumidas no Quadro 9, na sequência. 

Quadro 9: Interação do capital humano, do capital social e do capital cognitivo da Família 

 Fundador Fundadora Filho 

Capital 

Humano  

Formação médica, com especialização 

em clínica geral e ginecologia. Ter 

estudado Administração de Empresas 

para entender de gestão 

Experiência adquirida, 

observando as atividades do seu 

pai médico. 

Sólida formação educacional, 

conhecedor da cultura da 

empresa e ter experiência em 

outras empresas. 

Capital 

Social 

Bom relacionamento com parceiros 

que auxiliaram a empresa a cumprir a 

licitação de 2001 do Ministério Saúde; 

permitindo acesso a outros mercados e  

permitindo à empresa fazer a 

engenharia reversa do método de 

citologia em base líquida. Liderança 

carismática com os funcionários.  

Bom relacionamento com os 

clientes e fornecedores, o que 

ajudou à empresa em momentos 

decisivos para história 

empresarial: no lançamento do 

espéculo vaginal descartável, 

nas licitações do Ministério da 

Saúde de 1998 e 2001. 

Liderança carismática com os 

funcionários.  

Assimilou a cultura de atenção 

do Casal Fundador aos 

funcionários, promovendo 

melhorias para a qualidade no 

trabalho, mesmo com menor grau 

de pessoalidade e envolvimento 

do que seus pais. Tem a 

preocupação com o bem-estar 

dos funcionários. 

Capital 

Cognitivo  

Não toma as decisões por impulso. Na 

tomada das decisões, baseia-se na 

análise criteriosa de números e de 

perspectivas e precisa de alguns dias 

para pensar sobre o assunto. Explicou 

que tem um processo de 

encaminhamento de decisões: 

meditação, análise de dados e intuição. 

Age com impulsividade para 

não perder uma venda ou para 

não deixar um cliente 

insatisfeito. 

Capacidade de análises 

estratégia, planejamento, foco, 

resistência à distração e rapidez 

no processamento das 

informações visuais. 

Fonte: Autora, baseada na análise das entrevistas (2019) 

 

Em análise às dimensões das CDG da família detentora da gestão da empresa Órion, 

percebe-se importante participação do capital humano desde a percepção da ideia que concebeu 

o primeiro produto (1996/1998 - espéculo vaginal descartável). Conforme afirma Becker 

(1964); Gelatkanycz, Boyd e Finkelstein (2001); Hambrick e Mason (1984), a idade, a 

experiência prévia, a educação, a origem socioeconômica e o treinamento moldam o capital 

humano. Neste estudo, o fundador tem a formação adequada para a área de atuação da empresa; 

a fundadora teve um exemplo a ser seguido, já que seu pai era médico que, provavelmente,  

inspirou seu estilo empreendedor; o Filho, por sua vez, possui compreensão profunda da cultura 

da empresa, das forças internas e dos pontos fracos, conforme apontam Bailey e Helfat  (2003). 

Nos eventos apresentados que marcaram a longevidade da empresa, a Família 

Fundadora é munida de educação e treinamento (ADNER; HELFAT, 2003); culminando com 

a boa formação do Filho, atual sucessor, que se preparou para o ambiente dos negócios atuais 

em conjunto com investidores. Conforme afirmam Castanias e Helfat (2001), a Família 

Fundadora tem aperfeiçoado suas habilidades com experiência e capital humano genérico e 

específico do setor. O aspecto dinâmico também é saliente na trajetória da Órion, mostrando 

que o capital humano da Família tem vocação empreendedora, sabendo aproveitar 

oportunidades, orquestrar recursos e modelar estruturas organizacionais para se defenderem de 
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ameaças competitivas (TEECE, 2012). Somadas as estas capacidades, a Família Fundadora 

também contou com funcionários munidos de capital humano que os têm acompanhado desde 

o seu início. Mahoney e Kor (2015) esclarecem que gestores e funcionários acumulam 

experiências de aprendizagem significativas e interações com recursos da empresa e seus 

recursos pessoais; como é o caso da empregada doméstica que passou a fazer a televendas para 

a empresa e o do senhor que fez o primeiro molde do espéculo vaginal descartável, os quais 

estão trabalhando até hoje na empresa. Segundo Coleman (1988) e Boxman, Graff e Flap (1991) 

explanam, o capital humano gera o capital social, inclusive potencializando-o. 

Boxman, Graff e Flap (1991) apontam que o capital social é uma combinação do 

número de pessoas que podem oferecer apoio e recursos que uma pessoa tem à sua disposição, 

gerando influência na remuneração, na educação e na experiência de trabalho, entre outros. No 

caso da trajetória da Órion, as capacidades dinâmicas gerenciais são munidas de capital social, 

principalmente do Fundador e da Fundadora, no sentido de se preocuparem com “o outro”, 

estabelecendo uma comunicação produtiva. O Fundador percebeu que instrumentos 

descartáveis de exame ginecológicos poderiam trazem segurança e conforto aos seus pacientes. 

A Fundadora, por sua vez, dotada de uma habilidade de negociação particular, seguiu adiante 

com a ideia do marido e viabilizou a produção do produto que deu início à empresa.  

Conforme esclarece Burt (1997), o capital social é uma qualidade criada entre pessoas, 

diferente do capital humano que é relativo ao indivíduo. O capital social se refere a 

oportunidades, bem aproveitada pelos Fundadores em seus momentos de inserção no mercado, 

expansão e diversificação (Eventos 2, 3 e 4), e com promessa de continuidade com o Filho na 

liderança do Evento 5. 

“Quem são” e “quem os gestores conhecem” importa muito, pois Gelatkanycz, Boyd 

e Finkelstein (2001)  explicitam que a liderança estratégica é relevante para o desempenho da 

empresa, pois apenas capital humano não é suficiente, mas sim a rede de relacionamentos, como 

estimulada pela Família Fundadora, com participação em feiras, bom relacionamento com 

funcionários, manutenção de amigos de longa data, e interação construtiva com instituições 

comercias, institucionais, governamentais e de outros tipos, formando um valor estratégico para 

a longevidade da Órion (ADNER; HELFAT, 2003). Teece (2012) acrescenta que processos de 

aprendizagem social exigem códigos de comunicação comuns e aplicação coletiva de 

conhecimento, formando um recurso intangível, potencial fonte de competitividade e de difícil 

identificação pela concorrência (ARGOTE; REN, 2012; BARNEY, 2001). 
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No caso da Órion, pode-se dizer que o Casal Fundador forma uma entidade única e 

complementar no exercício de uma liderança carismática, impactando na capacidade da 

empresa em responder, em transformar, em aprender e em adaptar-se (KRUPSKYI; GRYNKO, 

2018).  

Cada gestor tem um instinto de pensar e de tomar decisões, envolvendo seus hábitos, 

ambiente social e visão de mundo, formando o capital cognitivo da capacidade dinâmica 

gerencial (MCKENNEY; KEEN, 1974; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Para Schwenk 

(1984), os processos cognitivos ocorrem em 03 etapas: (1) identificação do problema, que no 

caso da Órion, foram as identificações das diversas oportunidades relatadas ao longo dos 

Eventos, marcando o caminho dinâmico de seus 31 anos de existência. Problemas existiam, 

mas a forma de tratá-los caracteriza a segunda e terceira etapas do processo cognitivo; (2) 

geração de alternativas estratégicas, e (3) avaliação e seleção.  Com uma forma aparentemente 

simplificada de avaliação das alternativas e uma capacidade de pensamento potencializada pelo 

capital humano e social, o Casal Fundador, principalmente, aumentou as chances de 

implementação de escolhas bem-sucedidas, promovendo a autoconfiança, dos tomadores de 

decisão, em estratégias comprometidas. 

Hambrick e Mason (1984) propõem que a análise da situação pela cognição e pelos 

valores dos gestores é a base da seleção perceptiva e a interpretação afunilada pela limitação do 

campo de visão. Isto quer dizer que o Casal Fundador dividiu características psicológicas e 

comportamentais para conhecimento, avaliação e implantação de alternativas com os 

funcionários que participaram da trajetória da Órion. Os modelos mentais dos gestores devem 

acompanhar as mudanças do ambiente para formar uma compreensão atualizada dos cenários 

em que as suas empresas operam (BARR; STIMPERT; HUFF, 1992), flexibilidade percebida 

pela família, alimentada pelo capital social com participação em feiras, bom relacionamento 

com parceiros e fornecedores e formação atualizada no caso do Filho, que inicia uma nova fase 

de gestão da Órion. 

Adner e Helfat (2003) afirmam que a cognição gerencial é formada pelas crenças e 

modelos mentais que servem de base para a tomada de decisão do gestor. No caso do Fundador, 

sua formação médica, seu estilo criterioso, sério e respeitoso com o ser humano compõe seu 

modelo mental no exercício de uma liderança carismática, capaz de estabelecer vínculos 

produtivos e longevos com funcionários, parceiros e clientes.  Já a Fundadora, estimulada por 

vivências com seu pai médico, interessou-se pela indústria farmacêutica, mesmo antes de cursar 

Faculdade de Direito e Serviço Social, de espírito dinâmico empreendedor, mostrou ter uma 
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crença na realização dos desejos pautada em atitude e negociação habilidosa. As crenças do 

Filho possuem a mesma fonte do Casal Fundador, enriquecidas por experiências em outras 

empresas, formação empreendedora e vivência internacional, conferindo-lhe a possibilidade de 

uma boa visão de futuro. 

Para medir o capital cognitivo, por tratar-se de processos mentais complexos, a 

avaliação da função executiva é abrangente e complexa e, portanto, é aconselhável testes 

neuropsicológicos para avaliar as funções executivas dos gestores. O conceito de função 

executiva – utilizado neste trabalho –  é o conjunto de funções cognitivas que são responsáveis 

por direcionar comportamentos para a consecução de metas, avaliando a eficiência desses 

comportamentos e resolvendo problemas de médio e longo prazo (DE OLIVEIRA; ZANINI, 

2018). No entanto, somente foi possível aplicar os testes no Filho e em uma funcionária, a 

Diretora Industrial, pois foi uma escolha do Casal Fundador não se submeter aos testes.  

Os resultados dos testes neuropsicológicos do Filho demonstraram que o Filho tem 

organização, análise e síntese, planejamento, flexibilidade mental e organização visual da 

realidade, foco na tomada de decisões, dispondo de excelente capacidade de análise estratégicas 

e flexibilidade na execução de tarefas e cognição gerencial, a qual influencia o desenvolvimento 

de novas capacidades (TRIPSAS; GAVETTI, 2000). 

Eggers e Kaplan (2009) mencionam que a cognição da capacidade dinâmica gerencial 

demonstrou que a atenção gerencial é crucial para moldar escolhas e ações estratégicas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar como a capacidade dinâmica gerencial contribuiu com 

a longevidade da Órion, uma empresa familiar atuante na indústria farmacêutica, com 31 anos 

de existência. Uma empresa familiar, criada pelo Casal Fundador, cujas capacidades gerenciais 

auxiliaram nas escolhas acertadas, flexíveis e munidas de adaptação ao ambiente competitivo, 

garantindo o dinamismo necessário para a sobrevivência da empresa.  

O estudo de caso foi pautado na trajetória da empresa, contada por meio dos principais  

eventos estratégicos e da atuação das capacidades dinâmicas gerenciais do Casal Fundador, do 

Filho e dos funcionários que acompanham a trajetória da empresa.  Por meio de entrevistas, 

observação e testes neuropsicológicos, foi possível mapear o capital humano, o capital social e 

o capital cognitivo dos sujeitos de pesquisa, com aprofundamento da dimensão cognitiva apenas 

para o Filho e Diretora Industrial. A análise dos dados foi feita individualmente, por capacidade 
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gerencial, de forma tridimensional, conforme conceito de capacidade dinâmica gerencial 

(ADNER; HELFAT, 2003). Estas análises foram cruzadas com os eventos empresariais, 

mostrando como cada capacidade dinâmica gerencial tem marcado na longevidade da empresa.  

Em discussões, foi possível confrontar a análise do caso Órion com a teoria de 

capacidades dinâmicas gerenciais e desempenho competitivo, garantindo longevidade para a 

empresa.  

Chegou-se à conclusão de que o conjunto das capacidades do Fundador - criterioso e 

conservador; da Fundadora - empreendedora impulsiva; do Filho - raciocínio rápido para 

pensamento estratégico e visão de negócio atual, e funcionários comprometidos, inseridos na 

cultura compartilhada da empresa, tem construído um caso empresarial realizador e em 

expansão. 

As contribuições deste trabalho são de ordem metodológica, prática e teórica. A 

contribuição metodológica principal se dá pela mensuração qualitativa do constructo de 

capacidade dinâmica gerencial, não tendo sido encontrado na literatura nacional e internacional 

estudo empírico que tenha trabalhado com as três dimensões – capital humano, capital social e 

capital cognitivo – simultaneamente. A contribuição prática é fornecer uma visão embasada 

pela teoria estratégica de como se deram os 31 anos de atuação gerencial para a empresa Órion, 

além desta demonstração ser útil para a própria empresa, que está em processo de sucessão 

como um Filho herdeiro.  

Este caso pode inspirar outras empresas familiares na compreensão de seu estilo de 

gestão e boas práticas estratégicas voltadas a um ambiente dinâmico com atuação de longo 

prazo.  

Por fim, a contribuição teórica se dá pela validação de que, conforme os ambientes 

empresariais e competitivos se tornam mais complexos e dinâmicos, é importante ‘lançar mão’ 

de microfundamentos, trabalhando, neste caso, com nível de análise diverso – individual e 

organizacional, e abordagem multidisciplinar com envolvimento de mais de uma área temática, 

neste caso, as ciências sociais aplicadas e neuropsicologia social. 

As limitações desta pesquisa se dão pelo escopo do estudo centrado em um caso único 

e também pela limitação da aplicação dos testes neuropsicológicos para com os sujeitos de 

pesquisa, especial o Casal Fundador.  
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ANEXO A – Pesquisa sobre Empresas Familiares no Mundo e no Brasil (PWC, 2017). 
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ANEXO B – Longevidade de Empresas Brasileiras de Capital Fechado 

 (em anos e meses) 

Base Capital IQ   

Empresas Brasileiras Capital Fechado   

 Dados  

Setor Primário Qtde de 

Empresas 

Média de 

Longevidade 

- 707 20,3 

Multi-Sector Holdings 480 16,4 

Construction and Engineering 288 30,4 

Real Estate Development 232 19,7 

Agricultural Products 211 32,6 

Packaged Foods and Meats 196 39,9 

Real Estate Operating Companies 168 26,0 

Trading Companies and Distributors 148 28,5 

Distributors 133 29,5 

Diversified Support Services 124 35,6 

Food Distributors 114 29,4 

Research and Consulting Services 104 21,7 

Commodity Chemicals 102 31,6 

Textiles 92 50,3 

Specialized Finance 92 20,1 

Office Services and Supplies 90 27,4 

Trucking 90 31,3 

Renewable Electricity 86 11,8 

Health Care Facilities 85 48,8 

Automotive Retail 83 38,4 

Application Software 71 11,9 

Hotels, Resorts and Cruise Lines 68 31,3 

Diversified Metals and Mining 67 30,8 

Industrial Machinery 66 38,8 

IT Consulting and Other Services 64 23,0 

Homebuilding 54 34,4 

Food Retail 54 41,4 

Environmental and Facilities Services 53 24,6 

Investment Banking and Brokerage 52 24,3 

Real Estate Services 52 32,4 

Health Care Distributors 51 30,0 

Home Improvement Retail 49 36,0 

Education Services 48 34,7 

Construction Materials 45 30,0 

Specialty Stores 44 34,1 

Steel 43 35,8 

Forest Products 42 33,9 

Electric Utilities 40 17,6 

Technology Distributors 37 25,4 

Health Care Services 37 27,8 

Auto Parts and Equipment 37 39,4 

Movies and Entertainment 35 38,8 

Advertising 34 21,7 

Leisure Facilities 32 28,7 
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Oil and Gas Refining and Marketing 30 27,4 

Publishing 30 40,6 

Apparel, Accessories and Luxury Goods 30 30,6 

Restaurants 30 27,4 

Marine Ports and Services 28 28,1 

Air Freight and Logistics 28 26,6 

Footwear 25 39,0 

Diversified Banks 24 39,8 

Interactive Media and Services 24 6,7 

Paper Packaging 23 41,3 

Specialty Chemicals 23 36,4 

Water Utilities 23 37,1 

Fertilizers and Agricultural Chemicals 22 33,5 

Building Products 22 42,8 

Highways and Railtracks 22 20,2 

Human Resource and Employment Services 21 27,4 

Home Furnishings 21 36,9 

Specialized Consumer Services 20 26,8 

Metal and Glass Containers 19 33,4 

Asset Management and Custody Banks 18 25,3 

Security and Alarm Services 18 26,4 

Electrical Components and Equipment 18 39,2 

Internet and Direct Marketing Retail 17 7,8 

Apparel Retail 17 36,8 

Data Processing and Outsourced Services 17 16,4 

Insurance Brokers 16 28,6 

Pharmaceuticals 15 39,8 

Household Products 15 40,6 

Agricultural and Farm Machinery 15 43,7 

Homefurnishing Retail 15 47,7 

Commercial Printing 14 59,6 

Construction Machinery and Heavy Trucks 14 38,1 

Personal Products 13 46,3 

Electronic Equipment and Instruments 13 27,4 

Heavy Electrical Equipment 12 25,2 

Aerospace and Defense 12 35,5 

Systems Software 12 18,8 

Thrifts and Mortgage Finance 12 17,3 

Soft Drinks 12 24,8 

Consumer Finance 12 20,4 

Technology Hardware, Storage and Peripherals 11 17,8 

Integrated Telecommunication Services 11 15,7 

Communications Equipment 11 19,5 

Paper Products 11 35,1 

Distillers and Vintners 11 54,9 

Aluminum 11 22,7 

Computer and Electronics Retail 11 26,1 

Life and Health Insurance 10 37,6 

Household Appliances 9 34,9 

Managed Health Care 9 30,8 

Oil and Gas Storage and Transportation 9 24,3 

Electronic Manufacturing Services 9 34,0 
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Airlines 8 23,1 

Drug Retail 7 44,3 

Marine 7 45,0 

Department Stores 6 54,2 

Airport Services 6 31,0 

Oil and Gas Exploration and Production 6 13,2 

Automobile Manufacturers 6 34,0 

Broadcasting 6 30,2 

Interactive Home Entertainment 6 11,8 

Property and Casualty Insurance 6 44,7 

Brewers 6 26,7 

Gas Utilities 6 17,7 

Internet Services and Infrastructure 6 31,2 

Railroads 6 27,0 

Health Care Equipment 5 29,0 

Health Care Technology 5 10,4 

Biotechnology 5 11,6 

Tobacco 5 22,0 

Industrial Conglomerates 5 66,6 

Coal and Consumable Fuels 5 42,8 

Regional Banks 5 53,2 

Oil and Gas Equipment and Services 4 15,3 

Electronic Components 4 24,3 

Leisure Products 4 36,3 

Alternative Carriers 4 19,5 

Independent Power Producers and Energy Traders 3 19,0 

Cable and Satellite 3 19,0 

Housewares and Specialties 3 44,3 

Precious Metals and Minerals 3 22,7 

Gold 3 33,3 

Consumer Electronics 2 33,5 

Wireless Telecommunication Services 2 14,5 

Copper 2 32,0 

Semiconductors 2 10,0 

Industrial Gases 2 46,0 

Motorcycle Manufacturers 2 33,5 

Hypermarkets and Super Centers 1 56,0 

Diversified Capital Markets 1 35,0 

Multi-line Insurance 1 58,0 

Diversified Real Estate Activities 1 27,0 

Financial Exchanges and Data 1 42,0 

Tires and Rubber 1 15,0 

Integrated Oil and Gas 1 10,0 

General Merchandise Stores 1 37,0 

Total Geral 5869 28,1 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento e Participação em Pesquisa 

 

Aceito participar da pesquisa que visa a responder à questão de pesquisa: “COMO A 

CAPACIDADE DINÂMICA GERENCIAL PODE INFLUENCIAR A LONGEVIDADE 

EMPRESARIAL DE UMA EMPRESA FAMILIAR?”. Esta dissertação está sendo 

desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, para alcance do título de Mestre pela aluna Juliana 

Assolari Adamo Cortez, sob orientação da docente Profa. Dra. Marta Fabiano Sambiase. 

 Declaro que fui informado (a) que a pesquisa pretende analisar quais são as 

características dos gestores que podem colaborar para a longevidade empresarial, sob a 

perspectiva das dimensões do capital humano, capital social e capital cognitivo, segundo 

proposta dos autores Adner e Helfat (2003). 

 Como participante da pesquisa, DECLARO que concordo em ser entrevistado uma ou 

mais vezes pela pesquisadora em local e duração previamente agendados, permitindo a 

gravação das entrevistas para posterior análise. Também autorizo a aplicação de testes da 

função executiva, em que os dados coletados têm o fim específico acadêmico, sem poder ser 

usado em qualquer outra instância sem autorização prévia. 

 Fui informado (a) pela pesquisadora que tenho a liberdade de deixar de responder a 

qualquer questão ou pergunta, assim como recusar, a qualquer tempo, participar da pesquisa, 

interrompendo minha participação, temporária ou definitiva. 

 Não autorizo que meu nome seja divulgado nos resultados da pesquisa, 

comprometendo-se, a pesquisadora, a utilizar as informações que prestarei somente para os 

propósitos da pesquisa. 

 

Itupeva, ........... de ........................ de 2019. 

 

________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

Nome do entrevistado(a): .................................................................. 

RG e CPF do entrevistado(a): ........................................................... 

Atividade/cargo/função: .................................................................... 

Contato do entrevistado(a): ............................................................... 

 

________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE B – Roteiros de questões 

Roteiros de questões para o Fundador 

 

Questões Dimensoes

1 Qual é a sua formação? Capital Humano

2  Antes de fundar a empresa, você tinha experiência profissional? Em qual área? E cargo? Capital Humano

3 O que o(a) motivou a fundar a empresa? Capital Cognitivo

4 Quando iniciou os negócios, houveram dificuldades operacionais ou econômicas? Capital Cognitivo

5
Você é membro de alguma entidade de classe, clube ou associação? Qual é a sua motivação para ser

membro?
Capital Social

6 Você participa de feiras nacionais e internacionais? Qual é a sua motivação para participar de feiras? Capital Social

7 A empresa investe em inovação? Como a empresa inova? Capital Cognitivo

8
Os produtos fabricados e comercializados hoje pela empresa, são os mesmos desde a fundação ou

houveram alterações, tais como, inclusão de novos produtos e exclusão de produtos?
Capital Cognitivo

9
A empresa tem parceria ou associação com empresas nacionais ou estrangeiras? O que motiva a

empresa a ter estas parcerias ou associações? 
Capital Social

10 E ao longo da trajetória da empresa, houveram dificuldades operacionais ou econômicas? Capital Cognitivo

11
Na trajetória da empresa, teve eventos (interno, externo, econômico ou regulatório) que foram

importantes para a empresa?
Capital Cognitivo

12
Em 2014, a empresa teve alteração no seu quadro acionário e transformou de sociedade limitada para

uma sociedade anônima de capital fechado. O que aconteceu neste evento societário?
Capital Cognitivo

13 Hoje qual é o cargo que você exerce na empresa? Capital Humano

14 Pensando em seu processo de decisão, como você se vê no seu dia-a-dia de trabalho? Capital Cognitivo

15

No ano passado, em 2018, foi veiculado uma reportagem nos Jornais Itupeva Agora e no G1 intitulada

“Itupeva abriu mais de duas mil vagas de emprego em 2018” e, nestas matérias, há uma frase sua: “Sem

pessoas não há sucesso, a empresa não é um conjunto de paredes ou um conjunto de espaços, a

empresa é sempre um conjunto de pessoas. É nisso que a gente acredita e é por esse caminho que a

gente quer seguir". Esta frase traduz uma filosofia da empresa? Como?

Capital Social

16
Olhando para trás, você consegue identificar quais foram os principais eventos que contribuíram para a

longevidade da empresa?
Capital Cognitivo
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 Roteiro de questões para a Fundadora 

Questões Dimensões

1 Qual é a sua formação? Capital Humano

2  Antes de fundar a empresa, você tinha experiência profissional? Em qual área? E cargo? Capital Humano

3 O que o(a) motivou a fundar a empresa? Capital Cognitivo

4

Em uma entrevista que o Fundador concedeu à Revista Exame em 2003, ele mencionou que no 

início da empresa você teve “uma sacada fundamental para fazer a empresa deslanchar” ao

apresentar o spectro descartável para o Fleury. Como foi esta sua “sacada”? E por que

escolheu o Fleury?

Capital Cognitivo

5
Na primeira entrevista concedida pelo Bene, ele disse, em mais de uma ocasião, que você é

arrojada e ele medroso. Sabe dizer por que ele diz isto?
Capital Cognitivo

6 Quando iniciou os negócios, houveram dificuldades operacionais ou econômicas? Capital Cognitivo

7
Você é membro de alguma entidade de classe, clube ou associação? Qual é a sua motivação

para ser membro?
Capital Social

8
Você participa de feiras nacionais e internacionais? Qual é a sua motivação para participar de

feiras?
Capital Social

9 A empresa investe em inovação? Como a empresa inova? Capital Cognitivo

10

Os produtos fabricados e comercializados hoje pela empresa, são os mesmos desde a

fundação ou houveram alterações, tais como, inclusão de novos produtos e exclusão de

produtos?

Capital Cognitivo

11
A empresa tem parceria ou associação com empresas nacionais ou estrangeiras? O que motiva

a empresa a ter estas parcerias ou associações? 
Capital Social

12 E ao longo da trajetória da empresa, houveram dificuldades operacionais ou econômicas? Capital Cognitivo

13
Na trajetória da empresa, teve eventos (interno, externo, econômico ou regulatório) que foram

importantes para a empresa?
Capital Cognitivo

14

Em 2014, a empresa teve alteração no seu quadro acionário e transformou de sociedade

limitada para uma sociedade anônima de capital fechado. O que aconteceu neste evento

societário?

Capital Cognitivo

15 Hoje qual é o cargo que você exerce na empresa? Capital Humano

16 Pensando em seu processo de decisão, como você se vê no seu dia-a-dia de trabalho? Capital Cognitivo

17

No ano passado, em 2018, foi veiculado uma reportagem nos Jornais Itupeva Agora e no G1

intitulada “Itupeva abriu mais de duas mil vagas de emprego em 2018” e, nestas matérias, há

uma frase do acionista fundador Benedito Fittipaldi: “Sem pessoas não há sucesso, a empresa

não é um conjunto de paredes ou um conjunto de espaços, a empresa é sempre um conjunto

de pessoas. É nisso que a gente acredita e é por esse caminho que a gente quer seguir". Esta

frase traduz uma filosofia da empresa? Como?

Capital Social

18
Olhando para trás, você consegue identificar quais foram os principais eventos que

contribuíram para a longevidade da empresa?
Capital Cognitivo
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Roteiro de questões para o Filho e para a Diretora Industrial 

 

 

 

 

Questões Dimensoes

1 Quando começou a trabalhar na empresa? Capital Humano

2
Tinha tido experiência de trabalho anterior? Em caso afirmativo, em qual empresa e setor? Qual era o seu

cargo/função? 
Capital Humano

3 Você estudou até o segundo grau ou tem formação em curso superior e pós-graduação? Capital Humano

4 Qual é o seu cargo na empresa? Capital Humano

5 O que o(a) motivou a vir trabalhar na empresa? Capital Cognitivo

6 A empresa investe em inovação? Capital Humano

7 Você tem uma equipe que é subordinada a você? Capital Social

8 Como é o seu relacionamento com a equipe? O que faz para motivar a equipe? Capital Social

9
Já teve alguma dificuldade com a equipe para implementar nova diretriz de trabalho, novos

procedimentos?
Capital Social

10

No ano passado, em 2018, foi veiculado uma reportagem nos Jornais Itupeva Agora e no G1 intitulada

“Itupeva abriu mais de duas mil vagas de emprego em 2018” e, nestas matérias, há uma frase do acionista

fundador Benedito Fittipaldi: “Sem pessoas não há sucesso, a empresa não é um conjunto de paredes ou

um conjunto de espaços, a empresa é sempre um conjunto de pessoas. É nisso que a gente acredita e é

por esse caminho que a gente quer seguir". Esta frase traduz uma filosofia da empresa? Como?

Capital Social

11
Você é membro de alguma entidade de classe, clube ou associação? Qual é a sua motivação para ser

membro?
Capital Social

12 Você participa de feiras nacionais e internacionais? Qual é a sua motivação para participar de feiras? Capital Social

13
Você tem laços de amizade com outros gestores de outras empresas? Vocês se encontram com

frequência para conversar sobre como está o mercado e novas tendências?
Capital Social

14
A empresa tem parceria ou associação com empresas nacionais ou estrangeiras? O que motiva a empresa

a ter estas parcerias ou associações? 
Capital Social

15 Qual que é o seu maior desafio na gestão das pessoas e na gestão da empresa como presidente? Capital Cognitivo

16 Em um processo de decisão, você tem que tomar uma decisão. Como que você toma? Capital Cognitivo
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APÊNDICE C – Roteiro de questões para os Funcionários 

 

 

Questões Dimensões 

1.      Quando começou a trabalhar na empresa? Capital Humano

2.      Tinha tido experiência de trabalho anterior? Em caso afirmativo, em

qual empresa e setor? Qual era o seu cargo/função? 
Capital Humano

3.      Qual é a sua formação? Você terminou o segundo grau, fez

faculdade ou pós-graduação?
Capital Humano

4.      O que o(a) motivou a vir trabalhar na empresa? E permanecer até

hoje?
Capital Cognitivo

5.      Qual é o seu cargo na empresa? Há quanto tempo? Capital Humano

6.      Você pode contar um pouco de como foi a sua trajetória aqui na

empresa?
Capital Cognitivo

7.      Quem é o seu superior? Capital Social

8.      Como é o seu relacionamento com o seu superior/coordenador?

Você entende que a equipe que você trabalha é motivada?
Capital Social

9.      Qual são as características do seu superior/coordenador que você

entende que são importantes para ele liderar a equipe?
Capital Social

10.  Já houve dificuldade com você e na sua equipe na implementação de

nova diretriz de trabalho, novos procedimentos?
Capital Cognitivo

11.  Você tem amigos íntimos na empresa que você tem amizade fora da

empresa?
Capital Social

12.  Quando você tem que tomar uma decisão, o que você faz? Capital Cognitivo

13.  Quais são as características do Casal Fundador que você mais

admira?
Capital Cognitivo
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APÊNDICE D - Análise da CDG sobre Início da Órion (evento) e processo de decisão 

estratégica 

 

 

Evento estratégico 1: O início  
 Fundador Fundadora  

Capital Humano 

Formação e experiência na área médica 

(conhecimento da necessidade do 

médico e da paciente) 

Experiência prévia em um banco de 

fomento (conhecimento de negócios) e na 

área de serviço social (experiência com 

pessoas) 

Capital Social 

Amizades que levaram o Casal 

Fundador à pessoa que produziu o 

primeiro molde do espéculo vaginal 

descartável e é o responsável pela 

injeção de plástico na empresa há 30 

anos (prestador de serviços e 

funcionário) 

Amizades que levaram o Casal Fundador 

à pessoa que produziu o primeiro molde 

do espéculo vaginal descartável e é o 

responsável pela injeção de plástico na 

empresa há 30 anos (prestador de serviços 

e funcionário) 

Capital Cognitivo 

A experiência no consultório de 

parcelar as despesas de atendimento, 

demonstram o viés empreendedor do 

Fundador. E a ideia do espéculo vaginal 

descartável, o Fundador detectou uma 

necessidade do mercado e transformou 

em um produto. 

Ao incentivar o Fundadora 

operacionalizar a ideia, transformando-a 

em um produto, demonstra o viés 

empreendedor da Fundadora 

Fonte: Autora baseada na bibliografia e nas entrevistas (2019) 
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APÊNDICE E - Análise da CDG sobre A introdução do produto no mercado (evento) e 

processo de decisão estratégica 

 

 

Evento estratégico 2: A introdução do produto no mercado 

 
 Fundador Fundadora  

Capital Humano 

 Fez pós-graduação em 

Administração de Empresas na 

Fundação Getúlio Vargas 

Começou a atuar na área de vendas da 

empresa 

Capital Social 

Bom relacionamento com os 

prestadores de serviços já que a 

produção era 100% terceirizada 

Bom relacionamento com os clientes 

compradores 

Capital Cognitivo 

Percebeu que os negócios na clínica 

médica iriam passar por diminuição 

de demanda devido a uma alteração 

do mercado (entrada dos planos de 

saúde), detectar que a empresa tinha 

potencial para crescer e resolver se 

dedicar, com exclusividade, à 

empresa 

Instinto de vendedor: mesmo sem 

experiência prévia na área de vendas ou 

curso de formação na área, a Vendedora 

conseguiu introduzir o espéculo no 

Laboratório Fleury, fez  a primeira venda 

de volume significativo para indústria 

farmacêutica que divulgou o espéculo (e 

ainda foi um comprador importante por 05 

anos dos produtos da Órion) e trocou 

espéculos por mailing de médicos que 

potencializou o telemarketing da empresa. 

Fonte: Autora baseada na bibliografia e nas entrevistas (2019) 
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APÊNDICE F - Análise da CDG sobre A expansão da empresa (evento) e processo de 

decisão estratégica 

 

 

Evento estratégico 3: A expansão 

  
 Fundador Fundadora  

Capital Social 

Amigo que residia nos Estados Unidos 

e ajudou na importação de espéculos 

para a licitação de 2001.  

Amigo que residia nos Estados Unidos e 

ajudou na importação de espéculos para a 

licitação de 2001. 

Capital Cognitivo 

Ter negociado com o Ministério da 

Saúde o adiantamento de dinheiro para 

o pagar os fornecedores e negociado a 

entrega de espéculos importados de 

modelos diferentes 

Aceitar participar da licitação de 1998, 

mesmo sabendo que a empresa não tinha 

condições, pois "daria um jeito".  

  Investimentos em certificações  

Ter se aliado a fornecedores que ajudaram a 

empresa a atender as licitações. 

Fonte: Autora baseada na bibliografia e nas entrevistas (2019) 
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APÊNDICE G - Análise da CDG sobre A diversificação dos produtos da (evento) e 

processo de decisão estratégica 

 

 

Evento estratégico 4: A diversificação 

  
 Fundador Fundadora  

Capital Humano 
Transmissão da cultura da empresa 

para os funcionários 

Transmissão da cultura da empresa para os 

funcionários 

Capital Social 
Liderança carismática com os 

funcionários 
Liderança carismática com os funcionários 

  

Participação em feira especializada 

para entender o que está acontecendo 

no mercado e ser fonte de inspiração 

para inovação 

Participação em feira especializada para 

entender o que está acontecendo no mercado 

Capital Cognitivo 

Detectou que a diversificação traria 

maior valor agregado à empresa, já que 

o espéculo vaginal descartável é uma 

commodity.  

Estratégia de vendas para as indústrias 

farmacêuticas 

Fonte: Autora baseada na bibliografia e nas entrevistas (2019) 
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APÊNDICE H - Análise da CDG sobre A sucessão (evento) e processo de decisão 

estratégica 

 

Evento estratégico 5: Sucessão  

  
 Fundador Filho 

Capital Humano 
Transmissão da cultura da empresa para o 

Filho 

Ter cursado o MBA em 

empreendedorismo e em family 

business. Experiência prévia na 

empresa e em outras empresas. 

Conhecer a cultura da empresa. 

Capital Social 

 

Contato do Filho com o fundo de 

investimento que atualmente é 

acionista da empresa  

Capital Cognitivo 
Ter incentivado o Filho a estudar MBA em 

empreendedorismo e family business para 

poder voltar à empresa   
Fonte: Autora baseada na bibliografia e nas entrevistas (2019) 
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APÊNDICE I – Categorização das entrevistas do Fundador, da Fundadora e do Filho 

para fins de análise 

 

 

CAPITAL HUMANO 

Habilidades adquiridas com investimento em educação (BECKER, 1964; ADNER, HELFAT, 

1993; ADNER, HELFAT, 2003) 

Experiência prévia do Fundador antes de trabalhar a empresa (HAMBRICK, MASON, 1984) 

CAPITAL SOCIAL 

Relacionamentos no meio empresarial que colaboraram com os negócios da empresa 

(ADNER, HELFAT, 2003) 

CAPITAL COGNITIVO 

Atenção a mudanças ambientais, identificação do problema, geração, avaliação e seleção de 

alternativas (SCHEWENK, 1984; BARR, STIMPERT, HUFF, 1992)  

Suposição de eventos e análise de alternativas (HAMBRICK, MASON, 1984) 
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APÊNDICE J – Categorização das Entrevistas da Diretora Industrial e dos Funcionários 

para fins de análise 

 

 

 

 

CAPITAL HUMANO 

Habilidades adquiridas com investimento em educação e treinamento (BECKER, 1964; 

ADNER, HELFAT, 1993; ADNER, HELFAT, 2003)

Compreensão profunda da história e da cultura da empresa (BALLEY, HELFAT, 2003)

Experiência prévia em outras empresas (HAMBRICK, MASON, 1984)

CAPITAL SOCIAL 

Rede de relacionamentos (GELATKANYCZ; BOYD; FINKELSTEIN, 2001)

Liderança carismática do Casal Fundador  (KRUPSKYI; GRYNKO, 2018)

CAPITAL SOCIAL 

Identificação do problema, geração de alternativas e avaliação e seleção das alternativas 

(SCHWENK, 1984) 
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APÊNDICE K – Análise das entrevistas dos funcionários 

 

CAPITAL HUMANO 

 

Categorização Categorização Categorização 

CAPITAL HUMANO 

Habilidades adquiridas com investimento 

em educação e treinamento (BECKER, 

1964; ADNER E HELFAT, 1993; ADNER E 

HELFAT, 2003)

Compreensão profunda da história e da 

cultura da empresa (BALLEY E HELFAT, 

2003)

Experiência prévia em 

outras empresas 

(HAMBRICK E 

MASON, 1984)

Funcionário "A"
·         Fez o segundo grau e com regularidade

faz cursos técnicos patrocinados pela empresa;

·         Trabalha na empresa há 18 anos, foi o

primeiro emprego;
Não 

Funcionário "B"
·         Fez o segundo grau e com regularidade

faz cursos técnicos patrocinados pela empresa;

    Trabalha na empresa há 30 anos, foi o

primeiro emprego; 
Não 

Funcionário "C"

·         Graduada em Administração de

Empresas, curso técnico em logística e outros

cursos extracurriculares voltados para compras,

negociação e logística;

      Trabalha na empresa há 18 anos, com

experiência prévia em instituição

financeira e outras empresas;

Sim

Funcionário "D"

·         Graduada em Administração de

Empresas, com ênfase em análise de sistemas e

outros cursos extracurriculares patrocinados

pela empresa. A empresa sempre deu suporte:

“...cursos, muitos cursos, treinamentos...”,

“...sempre tive apoio financeiro e motivacional

da empresa...”;

      Trabalha na empresa há 28 anos, foi

o primeiro emprego;
Não 

Funcionário "E"

·         Não terminou o segundo grau, fez cursos

de desenho, alguns cursos técnicos, aprendeu

trabalhando, pois foi proprietário por 25 anos

uma empresa de injeção de plástico;

·         Trabalha como funcionário da empresa

há 16 anos e era prestador de serviços desde

1986. Fez o primeiro molde do espectro

vaginal descartável;

Sim

Funcionário "F"
·         Terminou o segundo grau e fez

treinamentos internos na empresa;

         Trabalha há 18 anos na empresa,

passou por diversas áreas (auxiliar de

produção, operadora de máquina,

supervisora) e hoje é supervisora de

qualidade, pouca experiência anterior;

Não 
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APÊNDICE K – Análise das entrevistas dos funcionários 

CAPITAL SOCIAL 

 

Categorização Categorização

CAPITAL 

SOCIAL

Rede de relacionamentos (GELATKANYCZ, BOYD 

E FINKELSTEIN, 2001)

Liderança carismática do Casal Fundador e dos Líderes (KRUPSKYI E 

GRYNKO, 2018)

Funcionário "A"

·         Gosta de trabalhar na empresa, ambiente e do tratamento do Casal 

Fundador aos funcionários (“....eu gosto do ambiente e assim, do 

tratamento do doutor e com a dona *** tratam a gente com respeito...”; 

“...ambiente é bom, eu acho sadio...”; “... as pessoas não são ruins aqui 

dentro, não vejo tanta gente que quer ficar derrubando o outro o tempo 

todo, não tem tanto, toda empresa sempre tem alguma coisinha, uma 

picuinha, isso é relevante diante um lugar que tem muita gente junto, mas 

o serviço é tranquilo, não é serviço pesado...”);

·         Sobre as características do Casal Fundador que mais admira: “...Ah, o doutor nossa, ele conhece a

gente com o olho viu? Eu falo que ele só de olhar ele sabe já se você está falando a verdade ou não. É

muito inteligente, eu acho ele muito inteligente assim... além de ser inteligente, eu vejo que tem um

coração muito bom assim, um profissional de primeira...”; “...ele é tão assim profissional, você viu que

ele fala assim, tem uma dinâmica, sabe, aquela certeza de tudo, ele... boa pessoa Nossa, brincando a forma 

deles se tratarem aqui dentro, a Fundadora, o Fundador e o CEO, acho que já passa uma segurança para

gente, você vê que tem um bom relacionamento entre eles assim, todos muito unidos, isso é gostoso de

ver dentro de uma empresa, acho que transmite isso para os funcionários também, isso faz com que a

gente tenha carinho, admiração e respeito, porque também tem que ter né, muito respeito com os

patrões...”.

Funcionário "B"

Tem orgulho de ser a funcionária nº 1 da empresa (“...tenho o maior 

orgulho de ter trabalhado, de estar trabalhando, e de ver essa empresa 

crescendo com tanto sucesso que tá aí, graças a Deus, e a eles, né, que são 

pessoas muito inteligentes, muito dedicados de muitos valores...”; “...eu 

gosto, eu adoro trabalhar na empresa, e tenho o orgulho de ver essa 

empresa hoje como está, porque antes era eu, a Fundadora, o Fundador e 

alguns funcionários começou depois, e hoje tem mais de 100 funcionários

"...e ver tudo isso aqui, pra mim é orgulho...”; “...é um orgulho, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi,

primeiro a Deus, e segundo eu devo a eles, a Fundadora... em si, mais à Fundadora, porque assim, eu

comecei junto com ela né, junto com ela. Mas a todos, gosto muito e tenho orgulho de estar com eles...”).

Funcionário "C" Os Fundadores trazem os funcionários juntos com os seus objetivos

·         Ao ser questionada o motivo pelo qual o Casal Fundador gera segurança para a Entrevistada:

“...Porque são pessoas honestas, são sérias no que fazem, eles acreditam, eles acreditam no que eles

querem, nos objetivos e trazem os funcionários juntos.... confiabilidade que eles nos passam, a segurança

e o objetivo que eles têm na vida deles...”;

Funcionário "D"

·         O que a motiva a trabalhar na empresa: “... respeito, a 

consideração, o que eles oferecem pra gente... E eles valorizam o seu 

trabalho, né, porque eu entrei no comercial bem... crua. Eu era uma 

menina que eu vim lá do interior da Bahia, aos 18 anos e comecei na 

empresa...”;

·         Sobre as características do atual CEO que mais admira: “...que o jeito que trata, e... acho que é o

que eles oferecem, pra você, eu vou te falar do que o André, a empresa, ofereceu pra gente. Antes de

mudar pra aqui, pra Itupeva... porque a gente já vem de São Paulo, pertinho de casa, quando veio pra

mudar pra Itupeva, eu falei: meu Deus, eu não vou. Porque eu não vou conseguir acordar cedinho, a gente

vai ter que pegar um transporte, vai ter que... ou de carro, vai ter que pagar um pedágio... porque eu moro

em São Paulo, eu vou e volto todos os dias. E aí a empresa disponibilizou um transporte, uma van, pra

gente ir e voltar. Então, a atenção que eles dão pra isso...”;

Funcionário "E"

"de relacionamento de amizade com ninguém. Foi sempre mais focado no 

trabalho mesmo, mas eu me dou bem com todo mundo, não tenho 

problema"

"E eles são fáceis de lidar também, são... a gente, eu principalmente pelo tempo, por toda a história, eu

tenho acesso ao Benê". "Eles me dão a liberdade. Eles dão liberdade para fazer as coisas. Se eles falam

que não querem por qualquer razão. Olha, não Carlos, não vale à pena. Já teve ocasião de falar para o

Fundador, puta vou fazer uma ferramenta para isso aqui, isso aqui é muito trabalhoso e tal. ele fala,

esquece. Ele falou esquece, porque o custo não vai valer à pena. Esse produto não comporta o

investimento dele."

Funcionário "F"

·         “...uma empresa gostosa de vir trabalhar. As pessoas são legais, 

um ou outro que a gente não... acaba não se entendendo. Mas aqui é um 

lugar muito gostoso.

·         Sobre os seus superiores “...eu gosto de tudo, porque eles sabem falar, puxar a orelha na hora que é 

necessário, e também te elogiar quando você também faz o certo...”
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APÊNDICE K – Análise das entrevistas dos funcionários  

CAPITAL COGNITIVO

 

Categorização 

CAPITAL 

COGNITIVO

Identificação do problema, geração de alternativas e avaliação e 

seleção das alternativas (SCHWENK, 1984) 

Funcionário "A"

·         As dúvidas do dia-a-dia procura o superior direto, mas em 

casos importantes, procura o Gestor Fundador (“...Ah, por 

exemplo, alguns problemas em termo de máquina muito importante, 

que nem, as máquinas são máquinas alemãs, tudo é caro, peças 

são muito caras, tem algumas coisas que as vezes precisa comprar 

em dois minutos e trinta segundos e aí ele chega perguntando o 

assunto, a gente fala com ele e ele não, vamos resolver, tem que 

comprar então vamos ver. Então, coisas assim do tipo, importantes 

do setor e a gente acaba conversando com ele...”).

·         Sobre o fato de ter saído da empresa em duas ocasiões para buscar novas 

oportunidades e ter retornado pela terceira vez: “....A área de trabalho fora... primeira 

coisa, ela é uma demanda né, só que a oferta está maior e outra, eu conheço a 

Fundadora e o Fundador há anos já, conheço a empresa, já sei como ela é, quais os 

prós e os contras que toda empresa tem que é normal. E mais segura, eu tenho mais 

segurança, então eu tentei outras posições fora, não deu muito certo, então o que me 

fez voltar é porque eu já conheço a rotina, já conheço as pessoas, já conheço o que é, e 

não me gera insegurança....”;

Funcionário "B"

·         Quando tem que tomar uma decisão com cliente, se está 

dentro da sua alçada toma a decisão, contornando a situação 

(valores, tempo de pagamento, por exemplo), se o cliente insistir 

que quer falar com um superior, pede um momento (“... por 

exemplo, tem cliente que está muito bravo que o material não 

chegou, quer saber o porquê, quer falar com a diretora, quer falar 

com a chefe... essas coisas assim, né... se dá pra contornar a 

situação, fazer os valores, tempo de pagamento... mas tem uns que 

são do jeito que não aceitam a gente falar, quer falar acima de 

você, aí não tem jeito...”). 

·         Tem orgulho de ser a funcionária nº 1 da empresa (“...tenho o maior orgulho de 

ter trabalhado, de estar trabalhando, e de ver essa empresa crescendo com tanto 

sucesso que tá aí, graças a Deus, e a eles, né, que são pessoas muito inteligentes, 

muito dedicados de muitos valores...”; “...eu gosto, eu adoro trabalhar na empresa, e 

tenho o orgulho de ver essa empresa hoje como está, porque antes era eu, a 

Fundadora, o Fundador e alguns funcionários começou depois, e hoje tem mais de 100 

funcionários, e ver tudo isso aqui, pra mim é orgulho...”; “...é um orgulho, tudo que eu 

sou, tudo que eu aprendi, primeiro a Deus, e segundo eu devo a eles, a Fundadora... em 

si, mais à Fundadora, porque assim, eu comecei junto com ela né, junto com ela. Mas a 

todos, gosto muito e tenho orgulho de estar com eles...”).

Funcionário "C"

·         O setor de logística é dinâmico e exige no dia-a-dia tomadas 

de decisões porque as entregas não podem atrasar, não tem tempo 

de conversar com o superior. Na hora da tomada da decisão avalia 

“o grau de prioridade que foi tratado com vendas e o cliente” para 

negociar nova data de entrega e as alternativas logísticas para 

cumprir as entregas.

·         Ao ser questionada o motivo pelo qual o Casal Fundador gera segurança para a

Entrevistada: “...Porque são pessoas honestas, são sérias no que fazem, eles acreditam,

eles acreditam no que eles querem, nos objetivos e trazem os funcionários juntos....

confiabilidade que eles nos passam, a segurança e o objetivo que eles têm na vida

deles...”;

Funcionário "D" ·         Sobre tomada de decisão: “...Eu não decido, eu espero...”

·         O que a motiva a trabalhar na empresa: “... respeito, a consideração, o que eles 

oferecem pra gente... E eles valorizam o seu trabalho, né, porque eu entrei no comercial 

bem... crua. Eu era uma menina que eu vim lá do interior da Bahia, aos 18 anos e 

comecei na empresa...”;

Funcionário "E"
·         Tem ideias de coisas novas, de adaptações e melhorias de 

moldes, mas nunca toma uma decisão sozinho.
·         Os gestores “Eles me dão a liberdade. Eles dão liberdade para fazer as coisas”;

Funcionário "F"

Quando tem algum problema "normalmente eu procuro 

diretamente, assim, eu tento resolver com a Daniela, assim. Às 

vezes, normalmente, o doutor, também, como está sempre muito 

presente dentro do setor, a gente também tem acesso a falar direto 

com ele, resolver com ele..."

 Tudo que você pede acontece, tudo o que você pede pra fazer também acontece, se 

você precisar de alguma ajuda eles sempre estão dispostos a ajudar...”;
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APÊNDICE L - Matriz de Amarração – Constructo: Como as capacidades dinâmicas gerenciais podem contribuir para a longevidade de uma 

empresa familiar 

Problema de pesquisa: Em empresas familiares, a capacidade dinâmica gerencial pode contribuir com a longevidade empresarial? 

Objetivo geral: Identificar as dimensões da capacidade dinâmica gerencial (capital humano, capital social e capital cognitivo) do Fundador, da 

Fundadora e do Filho 

 

Objetivos específicos Referencial teórico Roteiro semiestruturado/entrevista 

a) Traçar a trajetória 

da empresa familiar 

brasileira, com 30 (trinta) 

anos de existência, 

destacando os eventos 

empresariais e as decisões 

estratégicas que 

influenciaram na 

longevidade empresarial; 

 

b) Identificar qual a 

contribuição das capacidades 

dinâmicas gerenciais nas 

decisões estratégicas 

tomadas pelos gestores; 

c) Destacar as influências 

das dimensões do capital 

humano, social e cognitivo 

nas decisões estratégicas 

com reflexos para a 

longevidade das empresas. 

 

CAPITAL HUMANO 

 Habilidades adquiridas com investimento 

em educação (BECKER, 1964; ADNER, 

HELFAT, 1993; ADNER, HELFAT, 

2003) 

 Experiência prévia antes de trabalhar na 

empresa (HAMBRICK, MASON, 1984) 

CAPITAL SOCIAL 

 Relacionamentos no meio empresarial 

que colaboraram com os negócios da 

empresa (ADNER, HELFAT, 2003) 

CAPITAL COGNITIVO 

 Atenção a mudanças ambientais, 

identificação do problema, geração, 

avaliação e seleção de alternativas 

(SCHEWENK, 1984; BARR, 

STIMPERT, HUFF, 1992) 

 Suposição de eventos e análise de 

alternativas (HAMBRICK, MASON, 

1984) 

CAPITAL HUMANO 

 Qual é a sua formação? O que você estudou? 

 Antes de trabalhar na empresa, você já tinha 

experiência profissional? 

 Qual o cargo que exerce na empresa 

CAPITAL SOCIAL 

 Se é membro de alguma associação ou clube? 

 Se participa de feiras? 

 Se possui parcerias? 

 Você tem equipe subordinada à você? 

 Tem dificuldades para implementar uma nova 

rotina de trabalho? 

 Você tem laços de amizades com gestores de 

outras empresas? 

 “Sem pessoas não há sucesso”, foi uma frase que 

saiu em uma reportagem em 2018. Esta frase 

traduz a filosofia da empresa? 

CAPITAL COGNITIVO 

 O que o motivo a trabalhar na empresa? 

 A empresa investe em inovação? 

 A empresa investe em diversificação? 
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 Na trajetória da empresa, teve algum evento que 

foi importante para a empresa? 

 Em 2014 um fundo entrou no quadro acionário 

da empresa, o que levou a entrada deste novo 

sócio? 

 Olhando para trás, consegue identificar os 

principais eventos que colaboraram para a 

longevidade da empresa? 

 Em um processo de decisão, como você toma a 

decisão? 
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APÊNDICE M – Lista de Abreviaturas 

 

CDG  Capacidade Dinâmica Gerencial 

KH   Capital Humano 

KS  Capital Social 

KC   Capital Cognitivo 

 


